


ANKARA 2019





3

EĞİTİM-BİR-SEN

İÇİNDEKİLER

Gündem................................................................................................................................... 6

Sunuş ....................................................................................................................................... 7

Genel Yönetim Kurulu .........................................................................................................11

Genel Denetleme Kurulu Üyeleri ....................................................................................12

Genel Disiplin Kurulu Üyeleri ...........................................................................................13

Kurucularımız ...................................................................................................................... 14

Başkanlar Kurulu ................................................................................................................15

Bayrağı Devreden Başkanlarımız ...................................................................................18

YAYINLARIMIZ

I. Kitaplarımız ............................................................................................................. 21

II. Haber Bülteni ve Dergilerimiz ..........................................................................29

III. Web Sitelerimiz ....................................................................................................31

IV. Görsel Materyallerimiz.......................................................................................32

V. Afişlerimiz ..............................................................................................................33

VI. Broşür ve El İlanlarımız .....................................................................................36

VII. TV Haberlerimizden Seçmeler .......................................................................38

SOSYAL FAALİYETLER

I. Anma Toplantıları .................................................................................................. 45

II. Bilimsel Toplantılar, Şûralar ve Çalıştaylar ................................................... 49

III. Yarışmalar ............................................................................................................59

IV. Sosyal Yardımlar .................................................................................................68



4

OL AĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU

SOSYAL FAALİYETLER

I. Başkanlar Kurulu Toplantıları ve Türkiye Buluşmaları ................................ 77

II. Genel Merkez‘in Teşkilat Ziyaretleri ...............................................................146

III. Yüksek Disiplin Kurulu Raporu ......................................................................149

IV. Üye Durumu ....................................................................................................... 150

MALİ İŞLEYİŞ

Mali İşleyişimiz .........................................................................................................157

EYLEMLER

I. Gerçekleştirdiğimiz Eylemler ............................................................................167

II. Destek Verdiğimiz Eylemler .............................................................................178

III. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Etkinlikleri .......................................... 189

ZİYARETLERİMİZ

I. Ziyaretlerimiz ........................................................................................................199

II. Katıldığımız Eylemler ........................................................................................229

BASIN AÇIKLAMALARI

Basın Açıklamalarımızdan Seçmeler ................................................................235



5

EĞİTİM-BİR-SEN

HUKUKİ ÇALIŞMALAR

I. Toplu Sözleşme Talepleri .................................................................................. 407

II. Toplu Sözleşme Kazanımları............................................................................415

III. Kurum İdari Kurulu Çalışma Raporları ........................................................426

IV. Genel Dava Takipleri ........................................................................................463

V. Hukuki Kazanımlar ............................................................................................465

VI. Hukuk ve Mevzuat Alanına İlişkin Kurumlarla
     Yazışmalar ve Çalışmalar ............................................................................... 467

VII. Kamu Personeli Danışma Kurulu Gündemleri ......................................... 470

VIII. Eylem Kararları ...............................................................................................489

IX. Hukuk Birimimiz Tarafından Takip Edilen Bireysel İdari Davalar .......490

ARAŞTIRMALAR ve RAPORLAR

Araştırmalar ve Raporlar ......................................................................................493

ULUSLARARASI SENDİKAL FAALİYETLER

I. Ziyaret Ettiğimiz ve İş Birliği Anlaşması Yaptığımız Sendikalar ............536

II. Uluslararası Eğitim Sendikacılığı Sertifika Programı ..............................542



6

OL AĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU

6. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

16 Şubat 2019

1. Yoklama ve açılış

2. İstiklal Marşı’nın okunması 

3. Divan teşekkülü

4. Genel Başkanın konuşması

5. Protokol konuşmaları

6. Komisyonların teşekkülü 

 a.  Tüzük tadil komisyonunun teşekkülü

 b.  Mali bilanço ve tahmini bütçe komisyonunun teşekkülü 

 c.  Genel Yönetim Kurulu’na devredilecek yetkilerin tespiti komisyonunun teşekkülü

7. Genel Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası 

8. Genel Denetleme Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası

9. Mali bilançonun görüşülmesi ve ibrası ile tahmini bütçenin görüşülerek karara bağlanması

10. Tüzük tadil komisyonu raporunun ve tüzük değişikliği tekliflerinin görüşülerek karara bağlanması 

11. Genel Yönetim Kurulu’na devredilecek yetkilerin görüşülmesi ve karara bağlanması

12. Genel Disiplin Kurulu kararının görüşülüp karara bağlanması 

17 Şubat 2019

13. Sendika zorunlu organları asil ve yedek üyelerinin ve üst kurul delegelerinin seçimi

14. Dilek ve temenniler

15. Kapanış



7

EĞİTİM-BİR-SEN

etmeyen, asla zulme ve karanlığa boyun eğmeyen özgür 
ruhunda, asil vicdanında makes ve karşılık bulmuştur. 

Faaliyet alanımız, sadece eğitim çalışanlarının mali ve 
sosyal hakları ile sınırlı olmamıştır. Ülkenin entelektüel 
birikimini temsil eden Eğitim-Bir-Sen’in 27 yıllık eğitim 
odaklı mücadelesi, esasen millet adına topyekûn bir diriliş, 
doğruluş mücadelesidir. Çünkü kapsamlı, kalıcı programlar, 
eğitime önem vermek zorundadır. Türkiye’de eğitim, toplumu 
materyalist değerlerle dönüştürmek isteyenlerle yerli ve millî 
duruşun sahipleri arasında sürekli bir gerilim hatta çatışma 
alanı olmuştur. Bizim mücadelemiz, eğitimle zihni kuşatılmak 
istenen bir milleti, eğitimle kendi ruhundan üfleyerek 
canlandırma, ayağa kaldırma mücadelesidir. Bu bağlamda 
devleti yöneten aklın, milletimizin idareye dönüşen iradesinin 
farkında olarak, eğitim alanında da köklü açılımlar yapma 
girişimi olan ‘2023 Eğitim Vizyonu’nun olumlu yansımaları 
olacağını ümit ediyoruz. Eğitim-Bir-Sen olarak, eğitime katkı 
ve destek hususunda üzerimize düşenleri eksiksiz yapmaya 
çalışıyoruz, çalışmaya da devam ediyoruz. 

Tarihsel varoluş ideal, iddia ve ısrarımızın gereği olarak 
geçmişe kök salmış değerlerimizi, canlı algılar olarak 
geleceğe aktarma davasının cesur, haysiyetli mücadelesini 
veriyoruz. Dünü bilen, yarının getireceklerine hazırlıklı olan bir 
sendikayız. Hareketimiz, haklı olmaktan kaynaklanan gücünü, 
ait olmaktan onur duyduğumuz milletimizin tarih, kültür ve 
medeniyet değerlerinden almaktadır. Bu ortak değerler, bizi 
insanımızın ve gönül coğrafyamızın değerleriyle kaynaştırmış, 
ruhumuza dirilik aşısı yapmıştır. Bizim yolculuğumuz, 
yaşayan ve yaşatıcı değerleriyle kadim medeniyetimizi, önce 
milletimizi, sonra bütün bir insanlığı yeniden canlandıracak 

Türkiye’yi kendi hâline bırakmak istemeyen tarihsel 
husumetin programlı kuşatması, milletimizi diri, dirençli, 
dirayetli tutan değerleri imha etmeyi, olmuyorsa zayıflatmak 
için genelde kültürü özelde de eğitim sistemimizi hedef 
almıştır. Batılılaşma sürecinde eğitim; inancı, ahlakı, geleneği, 
dili, kültürü, dünya görüşü ile bir milleti felç etme aygıtı olarak 
kullanılmıştır. Bir zamanlar insanlığın medeniyet merkezi olan 
bu coğrafyada, eşi görülmedik cehalet eğitimle inşa edilmiş, 
vesayet rejimi kalıcı hâle getirilmek istenmiştir. Baskılar esas, 
özgürlük sıra dışı; zulüm esas, adalet sıra dışı; anarşi, terör 
esas, barış sıra dışı; açlık esas, tokluk sıra dışı olmuştur. 
En kötüsü de bağımsızlığı, özgürlüğü savunması gerekenler, 
misli görülmemiş bir körlükle milletin geleceğini karartacak 
emperyal komploların taşeronu olabilmiştir. 

Eğitim-Bir-Sen, ülkeyi saran karanlığın en koyu, en katı 
yerinde, bilgi, düşünce, inanç ışığıyla aydınlatan bir meşale ve 
umudu, özgürlüğü haykıran cesur bir sesle ortaya çıkmıştır. 
Eğitim-Bir-Sen’i var kılan sebepler, geçmişte ülkemizin ve 
insanımızın karanlık kâbusu olan realitelerdir. Bir korku 
filminden farksız olan o realiteler, insan haklarına duyarsız, 
inanç ve düşünce özgürlüğüne karşı, yasakçı, baskıcı, 
vesayetçi, darbeci ve her alanda ülkeyi geri bırakan, dış 
odaklarla iş tutan zorba zihniyetin Türkiyesi’ni oluşturmuştur. 
Bu zihniyetin sahipleri, milletimizi yoksullaştırdıkları ölçüde 
var ve varlıklı olmuşlardır. 

Sendikamız, kutlu, destansı yürüyüşüne, güvensizliğin 
ruhumuzu kafeste mahkûm edip teslim almaya yöneldiği bu 
zor zamanda başlamıştır. Kurucu Genel Başkanımız Mehmet 
Akif İnan’ın “Bir adım atarsak kafes kırılır/ Belki birden erir 
zincirlerimiz” çağrısı, milletimizin tahakkümü asla kabul 

SUNUŞ

UZAK UFUKLARI MENZİL EDİNDİK
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örgütten 175 yöneticinin katılımıyla İstanbul’da düzenlediğimiz 
‘Küreselleşme, Eğitim ve Sendikalar’ uluslararası 
sempozyumuyla dünya sendikacılık tarihine geçtik. 

Suriye, Filistin, Myanmar, Yemen, Doğu Türkistan gibi, 
çaresizliğin çığlığını duyduğumuz her yerde mazlumların, 
mağdurların yanında olduk. Onların sıkıntılarını kendi derdimiz 
edindik; çare olmaya, çare bulmaya çalıştık. Bazen ümmetin 
yetim çocuklarını sevindirerek bazen ayni desteklerle acılarını 
biraz olsun dindirmeye çalıştık. İşlerimizin daha seri, düzenli, 
kolay sürmesi için dijital arşivimizi kurduk. Kurumların 
bugünü ve yarını için hayati önem arz Stratejik Planımızı 
hazırladık. Geliştirdiğimiz basın ve iletişim faaliyetlerimizi, 
üç dilde yayın yaparak küresel açılımımıza uygun hâle 
getirdik. Personel takviyesiyle güçlendirip genişlettiğimiz 
Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi’ni, alanında 
Türkiye’nin gündeminde etkili olan bir araştırma merkezi 
yaptık. Şubelerimizin üyelerimize verdiği hukuki desteği de 
güçlendirerek hukuk hizmetimizi genişlettik. 

Eğitim çalışanlarının haklarını, hukukunu, eğitimi, eğitim 
sisteminin durumunu, sendikaların ve sendikacılığın Türkiye ve 
dünyadaki konumunu hep gündemde tuttuk. Sorunları teşhis, 
çözümleri tespit odaklı çalışmalarla sendikal kulvarda farkımızı 
ortaya koyduk. Yol gösterdik, yol açtık, yol aldık. Kayıplara 
son verdik, kazanımları artırdık; angaryaya son verdik, 
nöbete ücret aldık, sınav görev ücretlerinin artırılmasını 
sağladık, performans değerlendirmesi pilot uygulamasına 
son verdirdik, performans değerlendirme yönetmeliği 
taslağının gündemden kaldırılmasını sağladık, eğitimcileri 
şikâyet hattına dönüşen Alo 147 hattının kapatılmasını, 
merkezi sınavlardaki görev dağılımının objektif kriterlere 
bağlanmasını, sözleşmeli öğretmenlerimizin izin haklarının 
kadrolu öğretmenlerle eşitlenmesini, eğitim kurumlarına 
yönetici olarak görevlendirilebilmelerini, görevde yükselme 
ve unvan değişikliği sınavlarının yapılmasını, şeflerimizin ek 
ödeme oranlarının artırılmasını, destekleme ve yetiştirme 
kurslarında görev alanların ek ders birim ücretlerinin 
artırılmasını, destekleme ve yetiştirme kurslarında görev 
alan memur ve hizmetlilerin fazla çalışmalarının artırımlı 
ödenmesini, müdür ve müdür başyardımcılarına ilave ek 

imkâna dönüştürme yolculuğudur. ‘İşimize, içimize, dışımıza 
yolculuk’ olarak özetlediğimiz faaliyetlerimizin stratejik özü 
budur. 

Ülkeye ve millete kaybettirecek hiçbir çaba, bizim 
kazanımımız olmadı, olamaz. Bu anlayış ve ilkelerle 
Türkiye’nin demokratikleşmesi, fikir ve inanç özgürlüğü 
önündeki engellerin kaldırılması için verdiğimiz mücadelede 
tarihî kazanımlar elde ettik. Yasaklardan özgürlüğe, 
darbelerden demokrasiye, zulümden adalete, karanlıktan 
aydınlığa, özetle, eski Türkiye’den yeni Türkiye’ye geçişi 
sağlayan her kazanımda bizim katkımız, gayretimiz ve 
imzamız vardır. Üstünlerin hukukunu değil, hukukun 
üstünlüğünü savunmak, duruşumuzun temel ilkesi oldu. 
Başörtüsü yasağı, katsayı engeli, zorunlu sekiz yıl kesintisiz 
eğitim gibi 28 Şubat zulmünün kalıntılarını tarihin çöp 
sepetine attık. Müfredatla birlikte eğitim şartlarının, eğitim 
çalışanlarının hak ve imkânlarının iyileştirilmesine yönelik 
ısrarlarımız olumlu sonuçlar verdi. Toplumsal huzurun adil 
paylaşıma bağlı olduğunu, birileri aç yatıyorken tokların rahat 
uyuyamayacağını söyledik, sözümüzü esirgemedik. 

Üyelerimizin geçici ikametlerinde mağdur olmamaları için ev 
sıcaklığı yaşayacakları misafirhanemizin yapımına başladık. 
Şube başkanlarımızı profesyonel sendika yöneticiliğine 
geçirdik. Şubelerimize kendi mülkleri olan hizmet binaları 
kazandırdık, hizmet aracı tahsisi yaptık. Gençlerimizin 
fotoğraf, film ve edebiyat gibi sanat alanlarında kabiliyetlerini 
desteklemek için düzenlediğimiz yarışmaların yanı sıra, 
okuma yoluyla bilgi ve düşüncelerini geliştirmek için 
çok önemli gördüğümüz ‘Bir Bilenle Bilge Nesil’ projesini 
başarıyla uyguladık. Köklerimize bağlılığı canlı tutan 
‘Vefa’ buluşmalarıyla geçmişte kalmasını istemediğimiz 
tecrübelerle gelecek ufuk ve umudunu kaynaştırdık. Çeyrek 
yüzyılı aşan birikimiyle sendikal tecrübemizi sınırlarımızın 
dışına taşımak, farklı birikimlerden yararlanmak, bilgiyi 
paylaşarak çoğaltmak, emek ve özgürlük mücadelesini 
birlikte daha geniş coğrafyalarda ve daha güçlü sürdürmek 
için Dış İlişkiler Birimi’ni kurduk. Gönül coğrafyamız başta 
olmak üzere, ulaşabildiğimiz her yere kalbimizi, aklımızı, 
sesimizi götürdük. 77 ülkeden 89 sendika ve 4 uluslararası 
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Tarihî kazanımlar elde ettiğimiz toplu sözleşme hazırlık 
çalışmalarını tüm eğitimcilerin talebine açık olarak tabandan 
başlattık. Söylem ve eylemlerimizle milletimizin, eğitim 
çalışanlarının duygu dünyasına, iradesine, özlem ve umuduna 
tercüman olduk ve eğitim çalışanlarının yoğun teveccühüyle 
dalga dalga büyüyerek bugün 450 bine yaklaşan üyemizle 
Türkiye’nin en büyük sendikası ve sivil toplum örgütü 
olduk. Büyüklüğüne yakışır yeni ve kendi binasında faaliyet 
göstermeye başlayan sendika olarak, bugün düne göre daha 
çok çalışmak zorundayız. 

Sendikamızın sınırlı imkânlarla ve birlerle başlayan mücadele 
yolculuğu, tarihî sayılacak kök bağları, oturmuş geleneği ile 
kurumsal yapısını tamamlama aşamasına gelmiş, faaliyet 
alanı, ülke sınırlarını aşmıştır. Kuşkusuz bu akış, kurulduğu 
günden başlayarak günümüze kadar süren kesintisiz ve 
birbirini tamamlayan bütünlük içinde anlamlıdır. ‘Bütün 
giysileri yırtsak yeridir, yeter bize vefa elbiseleri’ mısrasındaki 
ahlaki ilkeyi düstur edinerek ter akıtan bütün şube 
başkanlarımıza, yönetim kurullarına, ilçe temsilcilerimize, 
yönetimlerine, işyeri temsilcilerimize ve üyelerimize teşekkür 
ediyoruz. 

Bizler bu noktaya el birliği, gönül birliğiyle; beton ağırlığı ve 
sağırlığında karanlık duvarları yıkarak, kalbimizde çağların 
zulmünü eriten ateşi hep canlı tutarak geldik. O sıcak 
duygularla kalplerimizi, gönüllerimizi, ellerimizi, heyecanımızı, 
öfkemizi birleştirerek dayandık, direndik. Hak, hukuk, emek 
mücadelesiyle birlikte onur, erdem, ahlak, irfan, vicdan, 
sanat, düşünce, özgürlük, demokrasi, kültür ve medeniyet 
hareketi olarak sendikacılığa yeni bir soluk getirdik. 

Elinizdeki bu faaliyet raporunda dört yıllık icraatın özeti yer 
almaktadır. Bu icraatı hep birlikte, güç birliğiyle, örgütlü 
gücümüzle yaptık. Bugün, daha uzak ufukları menzil 
edinmemiz için, en sıcak, en samimi duygularla kalpleri 
birleştirme, safları sıklaştırma vaktidir. 

Ali YALÇIN
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen

Genel Başkanı

ders ücreti ödenmesini, Genel İdare Hizmetleri çalışanlarının 
isteğe bağlı yer değiştirmelerindeki 5 yıl görev şartının 3 yıla 
düşürülmesini sağladık. 

Müfredattan ders kitaplarına, sınav sisteminden yerleştirme 
uygulamalarına her konuda ses verdik, söz söyledik. Doğruyu 
işaret edip, hatadan vazgeçirdik. Yayımladığımız raporlarla, 
odak analizlerle, yaptığımız çalıştaylarla, sempozyumlarla 
fikirlerimizi, öneri ve eleştirilerimizi muhataplarına ulaştırdık. 
Eğitime Bakış İzleme Değerlendirme, Yüksek Öğretime 
Bakış İzleme Değerlendirme raporlarıyla bir ilke imza attık. 
Suriyeli Çocukların Eğitimi, Eğitim Yönetiminde Liyakat ve 
Kariyer Sistemi, Müfredatın Demokratikleştirilmesi, Eğitim 
Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri raporlarımız 
bugüne kadar hem bu alanlarda hem de sendika tarafından 
hazırlanan ilk ve kapsamlı raporlar olmasıyla; içeride de 
dışarıda da fikri kapasitemizi, kendi alanımızdaki yetkinliğimizi 
tescilleyen çalışmalar oldu. Yakıp yıkan değil üreten, kırıp 
döken değil düzelten, cam indiren değil fikir bildiren, barikat 
kuran değil engel kaldıran tavrımızla yasaklara karşı çıktık, 
özlük ve özgürlük mücadelesi verdik. Ya dalga kırdık ya 
da yeni bir dalga kurduk. Bunları hâkim bilgi, halis niyet, 
sarsılmaz aidiyet ve örgütün gücünü arkasına almış ehliyetle 
yaptık. Bu birikimle hem eğitim çalışanlarını sendikalı 
yapmanın hem de sendika için çalışanları eğitimli sendikacı 
yapmanın çatısını kurduk. Teşkilat eğitim programlarımızla; 
sendikayı, sendikacılığı, küresel sendikal kulvarı ve evrensel 
sendikal hakları bilen sendikacıların yetişmesine imkân ve 
fırsat verdik. Teşkilatımızın kapasitesi ve sendikacılığımızdaki 
yüksek birikimle değişim, gelişim ve yeni bir paradigma ürettik. 
Kurum İdari Kurulu’ndan Toplu Sözleşme’ye, davalardan 
eylemlere, ikili ilişkilerden uluslararası diplomasiye her 
zeminde üyeye, ülkeye, insana ve dünyaya kazandırmanın 
peşinde olduk ve başarılı da olduk. 

Açtığımız ve lehimize sonuçlanan yüzlerce davayla, kamu 
görevlilerinin, eğitimcilerin, öğretmen dışı personelin 
sorunlarına deva ürettik. Diğerlerine göre değil, değerlerine 
göre sendikacılık yaptık, yapıyoruz. Sınırları aşan bakış 
açısıyla; tarihî derinliğimiz, güçlü vizyonumuz ve gelecek 
tasavvurumuzla yepyeni bir sendikal kimlik inşa ettik. 



11

EĞİTİM-BİR-SEN

Ali YALÇIN
Genel Başkan

Latif SELVİ
Genel Başkan Yardımcısı

Genel Başkan Vekili

Ramazan ÇAKIRCI
Genel Başkan Yardımcısı

Teşkilatlanma

Mithat SEVİN
Genel Başkan Yardımcısı

Mali İşler

Şükrü KOLUKISA
Genel Başkan Yardımcısı

Basın ve İletişim

Hasan Yalçın YAYLA
Genel Başkan Yardımcısı

Mevzuat ve Toplu Sözleşme

Atilla OLÇUM
Genel Başkan Yardımcısı

Eğitim ve Sosyal İşler

GENEL YÖNETİM KURULU
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GENEL DENETLEME KURULU ÜYELERİ

İdris ŞEKERCİ
Başkan

Yunus MEMİŞ
Üye

Mustafa SARIGÜL
Üye

Abdülaziz AYDIN
Üye

İhsan ARICI
Üye
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GENEL DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

İbrahim BAHŞİ
Başkan

Kenan ŞEREFLİ
Üye

Erhan CİYAVUL
Üye

Rafet KELEŞ
Üye

Levent KÖSE
Üye
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KURUCULARIMIZ

Mehmet Akif İNAN
Genel Başkan

Yusuf BEYAZIT
Genel Başkan Yardımcısı

Metin SELÇUK
Genel Sekreter

Nurettin SEZEN
Genel Sekreter Yardımcısı

Ali PARILDAR
Teşkilat Sekreteri

Yunus SOLMAZ
Mali Sekreter

Ahmet TEMİZKÖK
Genel Eğitim Sekreteri 

Necdet PAKDİL
Genel Mevzuat Sekreteri

Nazire KETEN
Kurucu Üye

Zeki EFİL
Kurucu Üye

Raşit YAZAN
Kurucu Üye

Şükrü GÖKDEMİR
Kurucu Üye

Yurdagül AYDOĞAN
Kurucu Üye

Gülderen KUYUCU
Kurucu Üye

Burhan ÖZGÜR
Kurucu Üye
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BAŞKANLAR KURULU

ADANA 1
ADANA 2
ADIYAMAN 1
AFYONKARAHİSAR 1
AFYONKARAHİSAR 2
AĞRI 1
AKSARAY 1
AKSARAY 2
AMASYA 1
ANKARA 1
ANKARA 2
ANKARA 3
ANKARA 4
ANKARA 5
ANKARA 6
ANKARA 7
ANTALYA 1
ARDAHAN 1
ARTVİN 1
AYDIN 1
AYDIN 2
BALIKESİR 1
BALIKESİR 2
BARTIN 1
BATMAN 1
BAYBURT 1
BİLECİK 1
BİNGÖL 1
BİNGÖL 2
BİTLİS 1
BOLU 1
BOLU 2
BURDUR 1
BURSA 1
BURSA 2
ÇANAKKALE 1
ÇANKIRI 1
ÇORUM 1
DENİZLİ 1
DENİZLİ 2
DİYARBAKIR 1
DİYARBAKIR 2
DÜZCE 1

MEHMET SEZER
MEHMET BENLİ
ALİ DENİZ
MUSTAFA ARSLAN
MUSTAFA İŞBİLİR
ABDURRAHMAN ASLAN
MURAT GÜNAYDIN
MURAT ALTUĞ
KEREM CAMCI
YÜKSEL HAŞLAK
LEVENT KÖSE
ZAHİT ŞAHİN
TEKİN KORKU
ERHAN YILDIZ
UĞUR KOLSUZ
DİLAVER ALTINKAYA
MUSTAFA ÇOBAN
ERDİNÇ ÇAKMAK
İBRAHİM İNCE
FATİH TAŞPINAR
MAHMUT SİNECEN
MEHMET ÇABUK
İBRAHİM AYDIN
MUHAMMET AKÇA
MEHMET ERGİN
KENAN TURAN
AHMET SELÖZ
YUNUS KAVA
HÜSEYİN ÇALDAK
CABİR DURAK
AHMET KOÇAK
TAHİR DÜŞ
MURAT BULUT
RAMAZAN ACAR
ERKAN SUVEYDAS
RESUL CAN
AHMET DÖNMEZ
TEKİN ÇINAR
FEYZULLAH ÖSELMİŞ
MEHMET BAYSAL
YUNUS MEMİŞ
YÜKSEL GÜMÜŞ
ÖMER FARUK ÇELEBİ
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EDİRNE 1
ELAZIĞ 1
ELAZIĞ 2
ERZİNCAN 1
ERZİNCAN 2
ERZURUM 1
ERZURUM 2
ESKİŞEHİR 1
ESKİŞEHİR 2
GAZİANTEP 1
GİRESUN 1
GÜMÜŞHANE 1
HAKKARİ 1
HATAY 1
HATAY 2
IĞDIR 1
ISPARTA 1
ISPARTA 2
İSTANBUL 1
İSTANBUL 2
İSTANBUL 3
İSTANBUL 4
İSTANBUL 5
İSTANBUL 6
İSTANBUL 7
İSTANBUL 8
İSTANBUL 9
İZMİR 1
İZMİR 2
KAHRAMANMARAŞ 1
KAHRAMANMARAŞ 2
KARABÜK 1
KARABÜK 2
KARAMAN 1
KARS 1
KASTAMONU 1
KAYSERİ 1
KAYSERİ 2
KIRIKKALE 1
KIRIKKALE 2
KIRKLARELİ 1
KIRŞEHİR 1
KİLİS 1
KOCAELİ 1

ERDİNÇ DALGIÇ
İBRAHİM BAHŞİ
HALUK ARAS
NEBİ GÜL
BARIŞ ABAK
HÜSREV YAŞA
MUSTAFA KARATAŞ
MUAMMER KARAMAN
ABDURRAHMAN YILDIRIM
AHMET GÖK
MUHAMMET SARI
MUSA UNCU
ŞANSER KUTLUK
İSMAİL BAYRAKDAR
MUSTAFA BENLİ
ERKAN ÇİĞDEM
HÜSEYİN ARSLAN
ABDÜLKADİR BULGURCU
MÜKREMİN KÖSE
RIFAT KAVAK
EROL ERMİŞ
TALAT YAVUZ
YUSUF SABAZ
İDRİS ŞEKERCİ
MUSTAFA BEYAZATLI
YUSUF ZEREN
BİLAL BOZKURT
ALİ KAYA
SEVGİ KOCAOĞLU
ABDÜLAZİZ AYDIN
HASAN FURKAN
ZEKİ ÖZ
SERDAR YÜCE
YUNUS ÖZDEMİR
MAHMUT KAAN İLGAR
ORHAN SANCAKTAROĞLU
AYDIN KALKAN
İBRAHİM ALTIPARMAK
YASİN PEKUZ
MURAT ŞAHİN
SELAHATTİN KARANFİLER
FATİH MEHMET YAVUZ
BEKİR ŞEN
ŞAHİN YAŞLIK

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

MUSTAFA EREN
NAZİF KARLIER
ŞENOL METİN
FATİH KÖSE
RAFET KELEŞ
HÜSEYİN SÖYLEMEZ
YAŞAR SAKAR
MESUT ÖNER
EYYÜP DEĞER
ABDULLA ÇELİK
ÖMER ÖZBİLEN
ÖNDER UÇAK
MAHİR BARIŞAN
TURAN GÜLER
MUSTAFA ÇİFTCİ
HASAN ORHAN
İSMAİL ÇELENK
MAHMUT KAHRAMAN
SEYFETTİN AFACANLAR
MUSTAFA TÜRÜT
MURAT MENGEN
İSMAİL AKYÜZ
HAMDİ YILDIZ
TEVFİK YILMAZ DEMİR
MURAT ŞEKER
RAMAZAN ÇELİK
HALİL İBRAHİM TEMİZ
ZAFER YILDIZ
İBRAHİM COŞKUN
MUSTAFA SAMİ ÇETİN
ABDULLAH ÇATI
FERRUH TOPUZ
ŞABAN CEYLAN
MEHMET DEMİRTAŞ
MEHMET KARA
AYKUT ÇANAKÇI
BÜLENT KAR
BİLAL KARA
MEHMET ALİ UCA
MUSA GENÇCELEP
UĞUR HAKAN TAN
A. KENAN ŞEREFLİ
KAMURAN AŞKAR
ERDOĞAN BAŞAR

BAŞKANLAR KURULU
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BAYRAĞI DEVREDEN BAŞKANLARIMIZ

AFYONKARAHİSAR 1 ABDULLAH ÇELİK

ANKARA 3 AHMET AYDINSOY

ANKARA 5 AYHAN OKUYUCU

AYDIN 2 VEDAT AYDIN

BAYBURT FİKRET ÖZBEY

BURSA 1 MUSTAFA SARIGÜL

BURSA 2 İLYAS KAYA

ÇANAKKALE NUMAN YAŞAR

ÇANKIRI KASIM KARATEKiN

ÇORUM TAHİR EŞKİL

DENİZLİ 1 KAZIM TEFÇİ

DENİZLİ 2 SELİM PARLAZ

ERZİNCAN 2 ZAFER ARLİ

ERZURUM 1 ERKAN CİYAVUL

HAKKARİ SEFER ÖZATAK

HATAY 2 MUSTAFA SEDEF

ISPARTA 1 İHSAN ARICI

İSTANBUL 1 FERHAT ÖZTÜRK

İSTANBUL 5 CELAL DEMİRCİ

İZMİR 1 ALİ MUSA BİNA

KIRIKKALE 1 YAVER YALÇIN

KIRŞEHİR OKTAY CEBECİ

KOCAELİ 2 ABDULVAHAP AKINCI

NEVŞEHİR MUSTAFA ÖZDEMİR

SAKARYA 2 YAŞAR KAHRAMAN

SAMSUN 1 NEJDET GÜNEYSU

SAMSUN 2 YILMAZ TAŞOVA

SİVAS 1 İLHAN KARAKOÇ

VAN 1 OSMAN AYŞİN

VAN 2 ŞERAFETTİN ŞARAN



YAYINLARIMIZ

ANKARA 2019
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YAYINLARIMIZ

Eğitim alanına ve eğitim çalışanlarına ışık tutan, eğitim ile 
ve eğitimcilerle ilgili yapılan çalışmalara kaynak olan süreli 
ve süresiz yayınlarımız, sendikal çalışmalarımızda çok 
önemli bir yer tutmaktadır. Kapsamı ve hazırlanmasındaki 
profesyonellikle takdir edilen yayınlarımız, sendikamızın 
saygınlığını ve güvenilirliği artırmaktadır. 

Seri numaralı, ISBN ve ISSN kayıtları tutularak hazırlanan 
yayınlarımız, eğitim camiası ve akademik çevreler için, kamu 
sendikacılığı alanında önemli birer kaynak durumundadır. 

BASINDA EĞİTİM-BİR-SEN 2015
BASINDA EĞİTİM-BİR-SEN 2016
BASINDA EĞİTİM-BİR-SEN 2017
BASINDA EĞİTİM-BİR-SEN 2018

Eğitim-Bir-Sen, eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolunun genel 
yetkili sendikasıdır. 426 bin 645 üye sayısıyla ve yaptığı nitelikli 
çalışmalar ve etkinliklerle sadece mesleki bir örgütlenme 
değil, aynı zamanda birikimini içinde yaşadığı topluma 
yansıtmak bağlamında bir sivil oluşum olan Eğitim-Bir-Sen 
olarak, yazılı basında çıkan haberlerimizden seçtiklerimizi, 
tarihe not düşmek adına her yıl “Basında Eğitim-Bir-Sen” 
adıyla yayımlamaktayız. Bu kitaplarımızla özelde eğitim 
çalışanlarının genelde ülke insanının daha iyi bir gelecek için 
verilen mücadeleden izler bırakıyoruz. 

Kurumların tekâmülü, zamana bıraktıkları doğru 
izlerden oluşmaktadır. Şimdi sadece bir an olan zamana 
doğru dokunuşlar tarihe kayıt olarak geçmekte, geriye 
dönüldüğünde bulunan bu izler geleceğin de yönünü 
işaret etmektedir. Bu doğrultuda sürdürdüğümüz çaba ve 
çalışmalarımız, bugünü daha anlamlı, yarını daha yaşanabilir 
kılmak içindir. Günlük düşünmeyen, yarınlar için stratejiler 
üreten, ileriye yönelik hedefler koyan çeyrek asırlık bir kurum 

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. 

5. Olağan Genel Kurul’dan bu yana 18 adet kitap, 12 sayı Eğitime 
Bakış Dergisi, 8 sayı Hakemli Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, 
14 sayı Genel Merkez Haber Bülteni, 7 sayı İngilizce, Arapça ve 
Fransızca bülten, onlarca afiş ve broşür yayımlanmıştır.

için işleyen bir kurumsal akıl ve kalıcı bir hafıza çok önemlidir. 

Her bir faaliyetimiz kendi zaman ve mekân koordinatlarında 

günceli aşarak milletimizin tarihteki yolculuğunu canlı, taze 

tutmasıyla değerlidir. 

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.

2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında farklı konularda pek çok 

haberimiz yazılı basında yer aldı. Bu yayın faaliyetinin 

gelecekte Eğitim-Bir-Sen’i kısa yoldan kavramak isteyenler 

için bir imkân olacağına inanıyoruz. 

I. KİTAPLARIMIZ
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toplumsal sorunlarımızın, ahlaki hastalıklarımızın, fıtri 
melekelerimizden uzaklaşmaya yüz tutması, bilimsel olarak 
ilerleme, bilgi ve teknoloji olarak gelişmenin gerçekleştiğini 
rahatlıkla iddia edebilirken aynı iddiaya ahlaki olarak sahip 
olamamak bir sorgulamayı da gerekli kılmaktadır. Bugün 
elimizdeki bakiye, gerçekleştirilen eğitim süreçlerinin hayata 
yansıması, toplu bir faturasıdır. Türkiye’nin 21. yüzyılda 
modern çağın hastalıklarından kurtulabilmesi için yerli 
değerlerle yoğrulmuş, güncel imkânlarla şekillenmiş, bin 
yıllık tarihsel süreçle uyumlu, manevi tatmini ilkesel olarak 
benimseyen bir ahlakla donanmış, gerçek manada ‘millî’ bir 
eğitimi hayata geçirme zarureti vardır. Bu amaca bir katre de 
olsa katkı sunmak amacıyla Türkiye Yazarlar Birliği ile birlikte 
gerçekleştirdiğimiz “Eğitim ve Ahlak Şûrası”nın son derece 
verimli bildirilerini ihtiva eden bu eserin ülkemiz eğitim 
sistemi için yol gösterici olmasını, gerçek manada ‘millî’ bir 
eğitim sisteminin inşasına vesile olmasını diliyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE 
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK KİTABI 

Temmuz 2015 

İnsanın mesleğinde ilerlemesinin, kariyer yapmasının olağan 
ve istenir bir karakter özelliği olduğu şüphe götürmez. Kariyer 
yapmak, aynı işi aynı mesleği icra eden insanlar arasından 
sıyrılmak, o işi iyi yapmanın yanında herkesin gösterdiği 
çabanın çok daha fazlasını göstermekle mümkündür. Bu 
ise, aynı çizgide başlanılan yarışa, iyi bir hazırlık yapmakla 
mümkündür. Eğitim-Bir-Sen, bu çerçevede, eğitim 
çalışanlarının kariyer yapmaları doğrultusunda dünden 
bugüne sendika bünyesinde temerküz eden bilgi ve imkânları 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI GÖREVDE YÜKSELME 
SINAVINA HAZIRLIK KİTABI 

Haziran 2015

Kurulduğumuzdan bu yana, slogana dayalı bir sendikal 
anlayıştan hep uzak durduk, akademik ve bilimsel yaklaşıma 
sahip hizmet sendikacılığının en önemli temsilcisi olduk. 
Enerjimizi kısır çekişmelere sarf etmektense sorunların 
çözümüne harcamayı tercih ettik, üyelerimize ve eğitim 
çalışanlarına hizmet üretmeyi amaç edindik. Bu çerçevede 
hazırladığımız ‘Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme 
Sınavına Hazırlık Kitabı’, üniversitelerimizde çalışan idari 
personelin katılacağı görevde yükselme sınavı öncesi istifade 
edecekleri derli toplu bir kaynak hüviyeti taşımaktadır. 
Kitap, üyelerimizin sınava hazırlık sürecini en etkili şekilde 
değerlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla sınavın 
kapsamına uygun olarak hazırlanmıştır. 

EĞİTİM ve AHLAK ŞÛRASI 
“MEHMET AKİF İNAN HATIRASINA”

Temmuz 2015 

Türkiye’de batılılaşma süreciyle birlikte yaklaşık iki yüzyıldır 
yaşanan çeşitli sancılar, ruhçu ve maddeci yaklaşımların 
mücadelesi şeklinde cereyan etmiştir. Bireysel zafiyetlerimizin 
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100 SORUDA SENDİKACILIK ve EĞİTİM-BİR-SEN 

Eylül 2015 

Çalışanların çalışma hayatına ilişkin sorunlarını çözmek, ortak 
çıkarlarını ve haklarını korumak, geliştirmek için kurulan 
sendikalar, yeryüzünde verilmeyen hakka veya çiğnenen 
hukuka karşı ilk duruşun kadim dalgasının, tarihin sarmalından 
süzülerek günümüze ulaşan en etkin unsurlarından biridir. 
Bir emek hareketi olarak sendikacılığın dünyadaki seyri, bu 
alanda kullanılan kavramların geçmişi ve gelişimi, Türkiye’de 
geçmişten günümüze eğitim örgütlenmeleri ve sendikal 
örgütlenmeler üzerine genel bir perspektif sunan, Eğitim-
Bir-Sen’in tarihine ve sendikal yaklaşımlarına ilişkin bilgiler 
ihtiva eden bu çalışma, güncel bazı bilgiler eklenerek yeniden 
basılmıştır.

ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN SINAVA HAZIRLIK KİTABI 
(6 baskı) 

Haziran 2015-Ekim 2018

Yakın zamana kadar kamu görevlileri, adaylıklarının 
kaldırılmasının ardından sendikalara üye olabilmekteyken, 
son yasal düzenlemelerle birlikte sendikalarla ilişkileri göreve 

üyelerinin en fazla ihtiyaç duyduğu zamanda hizmetine 
sunmuştur.

Eğitim-Bir-Sen, hizmetlilikten memurluğa geçme, memurluk 
sınıfları içerisinde yatay dikey görev değişiklikleri ve 
yükselmelere ilişkin imkânlar oluşturulması yönünde kararlar 
alınmasını sağladığı gibi sınavlar yoluyla gerçekleştirilen 
görevde yükselmeler için sınavlara hazırlık kursları açma, bu 
hususta kaynak olarak kullanılabilecek materyaller üretme 
yönüyle de öğretmenler dışındaki diğer eğitim çalışanlarının 
hep yanında olmuştur. Bu kitap, sınava hazırlanan ve başarılı 
olmayı hedefleyen adaylara yardımcı olmak amacıyla, sınavın 
kapsamına, soruların yapısal özelliklerine uygun olarak 
hazırlanmıştır. 

BİR DURUŞ ADAMI EROL BATTAL YAZILARI

Eylül 2015 

Erol Battal’ı farklı cephelerden tanıyan, onunla çeşitli 
vesilelerle birliktelikleri olan diğer dostlarının onu anlattıkları 
yazılardan müteşekkil bir anma kitabı ile Erol Battal’ın 
sendika yazılarını, Özgün Duruş yazılarını, Edebiyat yazılarını, 
söyleşilerini bir araya getirdiğimiz kitabı sendikamıza önemli 
hizmetleri olan değerli bir büyüğümüze vefa nişanesi olmak 
üzere yayımlıyoruz. Erol Battal’ı anlatan yazılardan müteşekkil 
kitapta Erol Battal’ın bilinmeyen birçok yönünün hatıralar 
arasında açığa çıktığına şahit olacaksınız. 
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UNUTAMADIĞIM ÖĞRETMENİM 
MEHMET AKİF İNAN HATIRA YARIŞMASI

Ocak 2016 

Daha önce beş kez düzenlediğimiz hatıra yarışmalarının 
altıncısını temasını, Kurucu Genel Başkanımız Mehmet 
Akif İnan’ın hatırasına ‘Unutamadığım Öğretmenim’ olarak 
seçtik. Nezih insan ilişkilerini, vefayı, kadirşinaslığı, nesiller 
arası bitmeyen bir akışa dönüştürmeye katkıda bulunmasını 
umduğumuz ve üniversite öğrencilerinin öğretmenlerine 
ilişkin anılarını gün yüzüne çıkarmak amacıyla düzenlediğimiz 
yarışmada dereceye giren eserleri kitaplaştırarak ilgilisine 
ulaştırdık. 

MEHMET AKİF İNAN KİTAPLARI 

(HİCRET, TENHA SÖZLER, EDEBİYAT VE MEDENİYET ÜZERİNE, 
DİN VE UYGARLIK, CUMHURİYET’TEN SONRA TÜRK ŞİİRİ, MİRASI 
KUŞANMAK, İSLAM DÜNYASI VE ORTADOĞU, AYDINLAR BATI VE 
BİZ, EDEBİYAT KÜLTÜR VE SANATA DAİR, SÖYLEŞİLER, SİYASET 
KOKAN YAZILAR) 

Ocak 2016 

Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan’ın eserlerini 
derleyip yayımlayarak bünyemizin kaynaktan beslenmesine 

başladıkları andan itibaren başlayabilmektedir. Bu da sendikal 
mücadelenin, özellikle yetkili olan konfederasyonumuz Memur-
Sen’in bir kazanımıdır. Eğitim-Bir-Sen, aday öğretmenlerin 
adaylığının kaldırılmasına yönelik gerçekleştirilen sınavlar 
öncesinde, ‘Aday Öğretmenler İçin Sınava Hazırlık Kitabı’nı 
hazırlayıp aday öğretmenlerimizin istifadesine sunarak farkını 
ortaya koymuştur. İlk baskısı Haziran 2015’te çıkan kitap, 
yapılan mevzuat değişiklikleri dikkate alınarak güncellenmiş, 
Kasım 2015’te ikinci, Mayıs 2016’da üçüncü, Aralık 2016’da 
dördüncü, Kasım 2017’de beşinci, Ekim 2018’de altıncı defa 
basılarak aday öğretmenlerimize ulaştırılmıştır. 

MÜDÜR BAŞYARDIMCILIĞI VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI 
YAZILI SINAVINA HAZIRLIK KİTABI 

Aralık 2015

‘Toplam Kalite’ anlayışının zorunlu kıldığı ‘yönetişim’ tarzı, 
liderlik ve organizasyon kabiliyetiyle kurumların başındaki 
yöneticilerin önemini daha fazla artırmıştır. Sendika olarak 
bugüne kadar, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 
sınavlarında, Okul Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavlarında, 
Şube Müdürlüğü sınavları için kitaplar bastırarak, modüller 
hazırlayarak, deneme sınavları yaparak, uzaktan eğitim 
merkezleri kurarak üyelerimizin yanında yer aldık. Bu 
dayanışma ve hizmet anlayışının ürünlerinden biri olan ‘Müdür 
Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı Yazılı Sınavına Hazırlık 
Kitabı’nı, yasalar, kanunlar ve mevzuatlar başta olmak üzere, 
değişen birçok konuyu güncelleyerek daha kapsamlı ve daha 
güncel hâliyle yeniden basıp üyelerimizin istifadesine sunduk. 
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DOĞUMUNUN 75. VEFATININ 15. YILINDA   
MEHMET AKİF İNAN SEMPOZYUMU

Ocak 2016 

Eğitim-Bir-Sen olarak, Mehmet Akif İnan’ı bilenlerin, 
tanıyanların, onunla dostluk-arkadaşlık ilişkisi içerisinde 
bulunanların katılımıyla düzenlediğimiz “Doğumunun 75. 
Vefatının 15. Yılında Mehmet Akif İnan Sempozyumu”nda, 
Mehmet Akif İnan’ın şair-yazar arkadaşları, özellikle “Yedi 
Güzel Adam”dan hayatta kalanlar ve akademisyenler onun 
dostluğunu, şairliğini, yazarlığını, yayıncılığını ele aldılar, 
öğrencileri ve öğretmen arkadaşları öğretmenliğini gözler 
önüne serdiler, sendikacı dostları, sendikacılıkta onun açtığı 
yoldan yürüyenler, onun mücadeleci kişiliğine, örgütçü 
kimliğine vurgu yaptılar. Bu manada, Mehmet Akif İnan’ın 60 
yıllık ömrünün bütün aşamaları ve yönleri ortaya çıkarılmış 
oldu. Bütün giysileri yırtsak yeridir / Yeter bize vefa elbiseleri” 
diyen Akif İnan’ı anmak ve anlamak üzere gerçekleştirdiğimiz 
sempozyumun bildiri metinlerini kitaplaştırdık. 

vesile olmayı amaçladığımız gibi, onun öncülüğüne ve 

emeğine karşı vefa borcumuzu da eda etmeyi amaçladık. 

Mehmet Akif İnan’ın sendikamız tarafından derlenerek 2009 

yılında yayımlanan toplu yazılarının sağlığında yayımlanan 

ve tekrar baskıları daha önce sendikamızca yapılan diğer 

eserleriyle birlikte vefatının 15. yılında tekrar basılması 

düşüncesiyle, 11 eserini gözden geçirerek yeniden yayımladık. 

MEHMET AKİF İNAN İLE SOHBET

Ocak 2016 

Sendikal mirasını üstlendiğimiz gibi kültürel mirasına da 

sahip çıkıyor ve Mehmet Akif İnan’ın ardında bıraktığı kültürel 

mirası da işleyerek, hem teşkilatlarımızın ve üyelerimizin 

hem de kültür dünyamızın istifadesine sunmak için çaba 

harcıyoruz. Bu çerçevede, Mehmet Akif İnan’ın eserleri 

dizisine yeni yayınlarla devam ettik. 1996-1997 yıllarında Kanal 

7 televizyonunda 33 bölüm devam eden kültür, sanat ve 

siyaset dünyasından tanınmış isimlerin konuk olarak katıldığı 

“Mehmet Akif İnan ile Sohbet” adlı televizyon programında, 

başta Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Alaaddin Özdenören, 

İsmail Kahraman, Süleyman Arif Emre, Mehmet Atilla 

Maraş, Mehmet Doğan, Bahri Zengin, Mustafa Asım Köksal, 

Abdurrahim Karakoç olmak üzere, bazıları ahirete irtihal 

etmiş önemli isimlerle gerçekleştirilen söyleşilerden oluşan 

bu kitap incelendiğinde, kültür ve medeniyet dünyamıza 

ilişkin pek çok ayrıntı bilginin paylaşıldığı görülecektir. 
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koymuştu?’ Bunları onunla birlikte sendikacılık yapan, onun 
sendikacılığına şahitlik eden sendika büyüklerinin yazdıkları 
metinlerden müteşekkil bu eserin şair, yazar ve düşünce 
adamı Mehmet Akif İnan profilini tanıtma yönünde bugüne 
kadar ortaya konulan çalışmaların yanında sendikacı Mehmet 
Akif İnan’ı da bütün yönleriyle tanıtan bir çalışma olduğunu 
düşünüyoruz. Kitapta yer alan metinlerde de Mehmet Akif 
İnan için dostları sıkça ‘bilge’ nitelemesi yapmakta, bu 
tespit de kitabın adının “Bilge Sendikacı Mehmet Akif İnan” 
olarak konulmasına işaret etmektedir. İyi yetişmiş, eser 
vermiş, sözü dinlenir, düşüncesi itibara alınır, fikir inşa 
sadedinde oturmuş bir duruşu olan Mehmet Akif İnan, bu 
yönüyle farklı bir sendikacı profili çizmekte ve sendikal 
mücadelesi incelendiğinde bir bilgenin sendikal davranışları 
izlenmektedir. 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI GÖREVDE YÜKSELME 
SINAVINA HAZIRLIK KİTABI 

Temmuz  2017  (yenilenmiş 3. baskı)
Mayıs  2018  (yenilenmiş 4. baskı)
Ocak  2019  (yenilenmiş 5. baskı) 

Düzenlediğimiz kongre, sempozyum, şûra, panel, 
konferanslarla ve kültür, araştırma ve akademik içerikli 
onlarca kitap yayınıyla, gerek popüler gerek hakemli, eğitim 
odaklı dergi yayını ile akademik sendikacılık hususunda 
sendikal tarihe geçecek başarılı çalışmalar ortaya koyuyoruz. 
Bununla birlikte, üniversite akademik ve idari personeli 
bir bütünün ayrılmaz parçaları olarak görüyor; akademik 
personele yönelik çalışmaların yanı sıra idari personelin 
talep ve beklentileri uyarınca idari personele omuz veren, yol 

ATAYURDUNDA MEHMET AKİF ERSOY 
ULUSLARARASI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ 

Aralık 2016

Tarihî şahsiyetleri hep hatırlamayı, onları anlamayı ve 
anlatmayı kültürel sorumluluğumuzun vazgeçilmez 
faaliyetleri arasında gördük, görüyoruz. Bu bağlamda Mart 
2016’da İstiklâl Marşı’nın kabulünün 95. yıl dönümünde 
ALSAR Vakfı ile birlikte Arnavutluk’ta düzenlediğimiz “Ata 
Yurdunda Mehmet Akif Ersoy Uluslararası Sempozyumu” fikri 
ve pratik sonuçları itibarıyla çok hayırlı gelişmelere sebep 
oldu. Bu kitabı, konuya ilgi duyan herkes için yararlı olacağı 
düşüncesiyle söz konusu sempozyumun konuşma metinlerini 
bir araya getirerek hazırladık. 

BİLGE SENDİKACI MEHMET AKİF İNAN 

1. Baskı Aralık 2016 - 2. Baskı Ocak 2017 

Bu çalışma, “Mehmet Akif İnan nasıl bir sendikacıydı” 
sorusuna cevap olabilecek farklı açılardan beslenen kapsamlı 
bir çalışmadır. ‘Mehmet Akif İnan’ı sendikacılıkta öncü yapan 
nev’i şahsına münhasır özellikleri nelerdi, İnan’ın sendikal 
refleksleri nasıldı, nasıl bir sendika lideri profili ortaya 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 
SINAVINA HAZIRLIK KİTABI

Şubat 2018

Dayanışma ve paylaşma, kazanımlarımızın değer, nitelik ve 
kalitesini de artırmaktadır. Sadece millî eğitimde değil, bütün 
kamu yönetiminde arzulanan nitelikli idari yapıya ulaşmada, 
özellikle yöneticilerimizin bilgi ve yetenek bakımından 
donanımlı olmaları başarıyı artıracak ana etkenlerdendir. 
Görevde yükselme esasına göre sınavla belirlenen 
görevler belli bir hazırlığı gerekli kılmaktadır. Yönetmeliğin 
yayımlanmasından itibaren oluşturduğumuz profesyonel 
yazım ve uzman ekibinin titiz çalışması sonucu ortaya 
çıkan bu kaynak kitap, sınavın kapsamına, soruların yapısal 
özelliklerine uygun olarak hazırlanmış ve şube müdürlüğü 
sınavına giren üyelerimize hazırlık sürecinde istifade etmeleri 
için ulaştırılmıştır. 

açan, engelleri kaldıran bir sendikal duruş sergiliyoruz. Bu 
bağlamda hazırladığımız ‘Yükseköğretim Kurumları Görevde 
Yükselme Sınavına Hazırlık Kitabı’nı, görevde yükselme 
sınavına hazırlanan üniversite idari personelinin istifadesine 
sunduk. 

EĞİTİM ÇALIŞANLARI İÇİN HAK ARAMA REHBERİ

Eylül 2017

Adaleti aramak, hakkı olanı elde etmek ve haksızlığı 
önlemek için atılması gereken en önemli adım, hak arama 
bilincinin inşa edilmesidir. Sendikamız, üyeleri adına hak 
ihlallerini hukuki zeminlere oturtarak çözümler aramakta, 
adaleti gerçekleştiremeyen her türlü kanuni-hukuki 
düzenlemeye karşı hukuki mücadele vermektedir. Fakat 
topluca mücadelenin yanı sıra fertlerin meşru yollardan 
faydalanmak suretiyle hak arama mücadelesinin toplumda 
köklü değişikliklere vesile olacağı da açıktır. Gerçek bir 
ihtiyacın ürünü olan bu kitap, hak arama mücadelesinde 
sendikamız, üyelerini, haklarını bilmek ve kullanmak 
noktasında cesaretlendirmek ve bireysel anlamda hak ve 
hukukun işlevselliğini sağlamak üzere hazırlanmış önemli bir 
çalışmadır. Bu anlamda, kitaptaki sunuşun ve düzenin ihtiva 
ettiği tüm unsurları, hak arama mücadelesinde yol üzerindeki 
taşları kaldırma gayreti olarak yorumlamak yerinde olacaktır. 
Bu eser, sade, yalın üslubu ile eğitim çalışanlarına ilişkin 
mevzuat, uluslararası hukuktan kaynaklanan evrensel hukuk 
kuralları ve ayrıca önemli mahkeme kararları harmanlanarak 
hazırlanmıştır. 
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SENDİKAL HUKUK MÜCADELEMİZ / 3 

Ocak 2019

Bu kitapta, üyemiz olmayan bir akademisyeni ya da sendikalara 
üye olma hakkı bile olmayan bir öğrenciyi savunurken, “Hukuk 
devleti esasının tüm kurum ve kurallarıyla yerleştirilmesinin, 
ülkede yaşayan herkesin menfaati gereği olduğundan, 
toplumun ve dolayısıyla bireyin menfaatini zedeleyen, hukuk 
devleti esaslarına aykırı uygulamalara ilişkin işlemlere 
karşı bireylerin/tüzel kişilerin dava açmakta menfaati 
bulunmadığını söylemek mümkün değildir” gibi tezlerle tarihe 
not düşen “sendikal ontolojimizin” mecbur kıldığı adalet 
arayışımızın ve Türkiye’nin hukuk panoramasının davalar 
üzerinden anlatımı yer almaktadır. Bu çalışma, aynı zamanda 
hakkın tecellisi için örgütlü mücadelenin önemini tescil 
etmesi bakımından da önemli mesajlar içermektedir.

FİKİRDEN AKSİYONA BİRLİKTEN SENDİKAYA  
EĞİTİM-BİR-SEN TARİHİ

Ocak 2019

Çeyrek yüzyılı aşan Eğitim-Bir-Sen tarihi, Türkiye’nin yaşadığı 
siyasal ve toplumsal dalgalanmalar karşısında ilkeli, tutarlı, 
kararlı, atak bir tavrın ve özünü hiç yitirmeden vatanın 
ve milletin menfaatini sürekli önceleyen bir mücadelenin 
destanıdır. 

Bu çalışma geçmişe, geçmişin emeğine, geçmişteki öncülüğe 
ve liderliğe vefanın bir nişanesidir. Birinci kitap, Eğitim-Bir-
Sen’in kuruluş çalışmalarının başladığı 1991 yılı sonlarından 
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Kanunu’nun çıkarıldığı 2001 
yılına kadar olan yaklaşık 10 yılı, ikinci kitap, Kanun’un 
çıkarılmasından Eğitim-Bir-Sen’in Genel Yetkili Sendika 
olduğu 2011 yılına kadar olan 10 yıllık süreyi, üçüncü kitap ise 
Genel Yetkili Sendika unvanıyla yürütülen ve Eğitim-Bir-Sen 
‘Genel Yetkili’ olmasının toplumda ve kamu görevlilerindeki 
dört yıllık yansımalarını ihtiva etmektedir. Eğitim-Bir-Sen 
5. Olağan Genel Kurulu’nun gerçekleştirildiği 21-22 Şubat 
2015 tarihinden itibaren  “Zirveden Yeni Ufuklara” sloganıyla 
ifadelendirilen dönemin bir bütün olarak dördüncü cildi 
oluşturması ve bunu takip eden her Genel Kurul döneminin 
bir ciltte değerlendirilmesi düşünülmüştür. 

Birinci kitap, Eğitim-Bir-Sen’in kuruluşunun 25. yılı etkinlikleri 
çerçevesinde okuyucuyla buluşmuştur. Eğitim-Bir-Sen’in ku-
ruluşunun 26. yılını idrak ettiğimiz günlerde de ikinci ve üçün-
cü kitap okuyucuya sunulmuştur.
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EĞİTİME BAKIŞ 

Eğitime Bakış dergisi, yayın hayatına başladığından bu 

yana geçen 15 yıllık sürede Türkiye eğitiminin bütün önemli 

sorunlarını ve önceliklerini ele alıp gündem oluşturmaya, 

hassasiyetleri paylaşmaya, kamuoyunu aydınlatmaya ve 

yönlendirmeye devam etmektedir. ‘Eğitim-Öğretim ve Bilim 

Araştırma Dergisi’ alt başlığıyla Eylül 2004’ten beri düzenli 

olarak yayımlanan ve gerek tiraj gerekse yaygınlık bakımından 

Türkiye’nin en büyük eğitim dergisi olarak eğitimimize hizmet 

eden Eğitime Bakış, 25 bin adet basılmakta, 81 ilde, 900’ün 

üzerindeki ilçede teşkilatlarımızca eğitimcilere ücretsiz 

olarak dağıtılmakta; ayrıca, Genel Merkezimiz tarafından tüm 

üniversite ve fakülte kütüphanelerine, il halk kütüphanelerine 

ulaştırılmaktadır. 

EĞİTİM-BİR-SEN HABER BÜLTENİ 

Genel Merkez olarak yaptığımız 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 takdir edilen yayınlarımız arasında yerini almıştır. 

Her sayısı 60 bin adet basılan Eğitim-Bir-Sen Haber Bülteni,  
5. Olağan Genel Kurul döneminde 14 sayı yayımlanmıştır.

II. HABER BÜLTENİ ve DERGİLERİMİZ
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İşlediği konularla eğitim sistemimizin kök sorunlarına 
parmak basan Eğitime Bakış’ta ‘Denetim’, ‘Misafir Öğrenciler’, 
‘İmam Hatipler’, ‘Göç Sorunu ve Eğitim İlişkisi’, ‘Üstün Zekâlı 
Çocukların Eğitimi’, ‘Özel Öğretim’, ‘Yabancı Dil Eğitimi’, 
‘Ortaöğretime Geçiş’, ‘Öğretmenlik Mesleği’, ‘Eğitimde Şiddet’, 
‘Eğitimin Geleceği ve Gelecekteki Eğitim’, ‘Eğitimde Denetim, 
İzleme ve Değerlendirme’ gibi 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. Bununla birlikte, bazı sayılarının eğitim 
fakültelerinde kimi derslerin kaynakları arasına girmiş olması 
da Eğitime Bakış’ın ne kadar önemli olduğunu ve geldiği 
noktayı göstermektedir. 

Eğitime Bakış, 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 sunmayı sürdürecektir. Eğitime 
Bakış, 5. Olağan Genel Kurul döneminde 12 sayı yayımlanmıştır. 

‘EĞİTİM VE İNSANİ BİLİMLER’ DERGİSİ 

‘Akademik Sendikacılığın’ en güzel örneklerine imza atan 
Eğitim-Bir-Sen, ‘Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve 
Uygulama’ isimli hakemli dergiyle bir ilki daha gerçekleştirmiş, 
‘Akıllarımızı başka akıllarla buluşturma’ anlayışımıza ve 
yaklaşımımıza uygun olarak ‘Eğitim ve İnsani Bilimler: Teori 
ve Uygulama’ dergisini akademik dünyaya kazandırmıştır. 

Üniversite akademik personelinin üretimlerini değerlendir-
dikleri Eğitim ve İnsani Bilimler dergisi önemli bir fonksiyon 
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, 5. Olağan Genel Kurul döneminde 
8 sayı ve 4 biner adet yayımlanmıştır.
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IOS ve Android Uygulaması, E-Sendika Yönetim Sistemi, Eğiti-
me Bakış Web Sitesi, düzenli olarak her sene gerçekleştirilen 
Fotoğraf ve Kısa Film yarışmalarının web sayfaları, il ve ilçe 
millî eğitim müdürlükleri ve üniversite temsilciliklerinde bu-
lunmak üzere 236 adet Dijital Pano Uygulaması ve EBS TV ha-
yata geçirilen projelerimizden bazılarıdır. Geliştirmekte oldu-
ğumuz projelerimiz ise devam etmektedir. Bu uygulamalarla 
üyelerimizin haber, köşe yazısı, duyuru ve etkinliklerimize 
web sitemize bağlı kalmaksızın daha hızlı ve kolay ulaşması 
sağlanmıştır. 

Kurumsallaşma alanında yeni bir adım daha atarak e-sendika 
programını hayata geçirdik. İçerisindeki modüllerle tüm 
hizmetlerimize standart kazandırdık. İşlerimizi kayıt altına 
aldık, hizmetlere hızlı erişim sağladık, faaliyetlerimizi 
arşivledik, online takip sistemiyle şeffaf kurum kültürünü 
ortaya koyduk. 

Sosyal medyanın günümüzde etkili bir iletişim aracı olduğu 
gerçeğinde hareketle, aktif olarak kullandığımız Facebook 
hesabımızda 4 yılda yaklaşık 25 bin artış ile 34 bin 375, Twitter 
hesabımızda ise 4 yılda 5 kat büyüyerek 110 bin 813 takipçi 
bulunmakta ve bu sayılar her geçen gün artmaktadır.

2015’te başlattığımız ve halen devam etmekte olan AR-
GE çalışmalarımız neticesinde dijital çağın ihtiyaçlarını 
da göz önünde bulundurarak geliştirmekte olduğumuz ve 
tamamlanan projelerimiz ile üyelerimizle etkileşimimizi daha 
yüksek ve kısa sürede gerçekleştiriyoruz. 

Tasarım için yapılan çalışmalar sonucunda sitemiz karmaşık 
hâlinden 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 sade 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 pratik hâle getirilmiştir. 

Genel Merkez ve Şube web sitelerinde yapılan bu değişiklerle 
modern teknolojiyi birleştirerek oluşturduğumuz mobil site, 

III. WEB SİTELERİMİZ
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‘Bir Duruş Adamı Erol Battal’ Belgeseli, ‘25. Yıl Vefa’ Filmi, Mehmet Akif İnan Belgeseli, 
Mehmet Akif İnan’ın Kendi Sesinden Vefa Albümü, Eğitim-Bir-Sen Kazanımlar Filmi, 
Eğitim-Bir-Sen Tanıtım Filmi, ‘Küreselleşme, Eğitim ve Sendikalar’ Uluslararası 
Sempozyumu Tanıtım Filmi gibi birçok görsel materyal ürettik ve bunları üyelerimize 
ulaştırdık.

IV. GÖRSEL MATERYALLERİMİZ
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V. AFİŞLERİMİZ
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VI. BROŞÜR ve EL İLANLARIMIZ
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VII. TV HABERLERİMİZDEN SEÇMELER
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yapma şekli ‘Erol Battal tarzı sendikacılık’ kavramını 
beraberinde getirdi. Öğrenmeye dair merakı, öğretmeye dair 
kararlılığı yazılarına yansırdı. Kavga adamı olarak algılanırdı 
ama hakikatte kavganın adamıydı.” 

Erol Battal’ın oğlu Talha Battal, amcasının oğlu ve eski 
milletvekili Fettani Battal, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü 
Muammer Yıldız, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Peyami Battal’ın da bir konuşma yaptıkları programın 
sonunda, Genel Başkan Ali Yalçın, merhumun oğulları Talha ve 
Burak Battal’a, Eğitim-Bir-Sen’in yayınladığı “Bir Duruş Adamı 
Erol Battal Yazıları” ve “Bir Duruş Adamı Erol Battal Kitabı” ile 
Erol Battal’ın portresini hediye etti.

‘Bir Duruş Adamı Erol Battal’ı anma programı 
İstanbul’da yapıldı 

29 Eylül 2015

Eğitim-Bir-Sen Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Erol Battal, vefatının 3. yıldönümünde, Eğitim-Bir-
Sen Genel Yönetim Kurulu, Şube başkanları, merhumun ailesi, 
akrabaları, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız, il 
milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri ve 
çok sayıda üyenin katılımıyla İstanbul’da anıldı. 

Bağcılar Halk Sarayı’nda gerçekleştirilen “Bir Duruş Adamı Erol 
Battal”ı anma programı, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından 
Erol Battal belgeselinin sunumuyla başladı. Programda bir 
konuşma yapan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı 
Ali Yalçın, sözlerine, “Tanıdığınız, inşanıza katkı sunan, itiraz 
eden ve isyanına tercüman olan insanları anlatmak zordur” 
diyerek başladı.  

Erol Battal’ın, müdüründen başkanına her makam sahibiyle 
hesaplaşabilen bir tavırla sendikacılık yaptığını ifade eden 
Yalçın, şunları söyledi: “İsyanı da itirazı da bir inşa çabasının 
dışa vurumuydu. Sendikacılık tam ona göreydi. Sendikal 
mücadeleye bakışı, sendikaya verdiği anlam, sendikacılık 

I. ANMA TOPLANTILARI
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Mehmet Akif İnan’ın bir aksiyon adamı olduğunu dile getiren 
Yalçın, “Akif İnan, şiir ve yazılarıyla ortaya koyduğu duruşu, bir 
hatip olarak kitleleri etkilemek ve yönlendirmek, bir sendika 
lideri olarak kurumsal bir bünye hâlinde inşa, sevk ve idare 
etmek suretiyle başka bir boyuta taşımıştır. Bugün Türkiye’nin 
dört bir yanında, bilhassa Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen 
teşkilatının organize ettiği etkinliklerle Mehmet Akif İnan 
anılmaktadır. Bu ayrıcalıklı durum, İnan’ın bir düşünce adamı 
olmanın ötesinde bizzat sahaya inerek düşüncesini örgüt 
çatısı altında somut varlığa dönüştürmüş ve eyleme dökmüş 
olması dolayısıyladır” şeklinde konuştu. 

Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa 1 No’lu Şube Başkanı ve Memur-Sen İl 
Temsilcisi İbrahim Coşkun, Mehmet Akif İnan’ın kardeşi Ahmet 
İnan ve Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük’ün konuşmalarının 
ardından “Mehmet Akif İnan’ın Hayatı, Düşüncesi, Mücadelesi, 
Eserleri” başlıklı panele geçildi. Oturum başkanlığını Hıdır 
Yıldırım’ın yaptığı panelde, Akif İnan’ın öğrencileri Manisa eski 
Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi ve Şair-Yazar Arif Altuntaş, 
İnan ile ilgili anılarını anlattılar. 

Akif İnan’ın ideallerini hayata geçiriyoruz 

6 Ocak 2016

Kurucu Genel Başkanımız, ‘Kudüs Şairi’ Mehmet Akif İnan, 
vefatının 16. yıl dönümünde memleketi Şanlıurfa’da anıldı. 
Belediye Kültür Merkezi Mehmet Akif İnan Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirilen programda, “Mehmet Akif İnan’ın 
Hayatı, Düşüncesi, Mücadelesi, Eserleri” başlıklı bir panel de 
gerçekleştirildi. 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, anma 
etkinliğinde yaptığı konuşmada, geçmişten aldıkları güçle 
geleceğe daha emin adımlarla yürüdüklerini ifade ederek, 
“Belli bir iz üzerinde, yön kaygısına düşmeden yürüyoruz. 
Yoldaki engelleri ortadan kaldıran, yolumuzu açan, bizim 
yönümüzü tayin eden öncüler var. 20. yüzyılın Mevlanaları, 
Yunusları, Hacı Bektaşları, Ahi Evranları var. Nasıl buhranlı 
dönemde Ahi Evran’ın kurduğu Ahilik Teşkilatı toplumu ayakta 
tutmuş, toplumun nefes almasını sağlamışsa, bugün de 
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Yeniden Dirilişe giden süreçte, 
aydınlık yarınların inşası sürecinde çağın Ahilik Teşkilatı 
hüviyetiyle vazife üstlenmektedir. Bugün burada, birlikte 
hatırasını yâd ettiğimiz Mehmet Akif İnan da 13. yüzyılda Ahi 
Evran’ın gerçekleştirdiği öncülüğü ve bilgeliği 20. yüzyılda 
ortaya koymuş ve 14 Şubat 1992’de bu güzide teşkilatı kurarak 
çağın Ahi Evranı olmuştur. Bugün, bu toplumun ayakta 
durmasının en diri mücadelesini Mehmet Akif İnan’ın en büyük 
eseri olan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen vermektedir” dedi. 
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İnan’ın eserleriyle beslemeye gayret etmiş hem de eserlerini 
çoğaltarak milyonlarca insana ulaşmasını sağlamıştır” dedi. 

Mehmet Akif İnan Vakfı’nı kurduk 

Memur-Sen’in Mehmet Akif İnan’dan sonraki emanetçileri 
olarak, onun eserlerini büyütmenin, kamuoyuna ulaştırmanın, 
fikir ve düşüncelerine vakıf olanları artırmanın derdinde 
olduklarını dile getiren Yalçın, şöyle konuştu: “Memur-Sen’e, 
bağlı sendikalarımıza Mehmet Akif İnan’ın bize bıraktığı eserler 
ve emanetler olarak baktık. Bu vefat yıl dönümünde de onun 
eserlerini farklı bir çerçeve ile insanımızla buluşturuyoruz. 
Fakat farklı bir şey daha yaptık bu kez, Mehmet Akif İnan’ın 
eserlerini sürdürülebilir kılmak için yeni bir eser ortaya 
koyduk: Mehmet Akif İnan Vakfı. Şiiriyle, düşüncesiyle, 
aksiyonerliği ile kendisini bize, davasına, inancına vakfeden 
Mehmet Akif İnan’ın birikimini, bu vakıf aracılığı ile kalıcı ve 
kurumsal bir değer olarak da yaşatmanın ve gelecek nesillere 
aktarmanın bir çabası olarak Mehmet Akif İnan Vakfı’nı 
kurduk.” 

Bilge Sendikacı Mehmet Akif İnan paneli

Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa 1 No’lu Şube Başkanı ve Memur-Sen 
İl Temsilcisi İbrahim Coşkun ve Mehmet Akif İnan’ın kardeşi 
Ahmet İnan’ın konuşmalarından sonra “Bilge Sendikacı 
Mehmet Akif İnan” paneli yapıldı. Moderatörlüğünü Hıdır 
Yıldırım’ın yaptığı panelde, Eğitim-Bir-Sen Kurucu Yönetim 
Kurulu üyeleri Ahmet Temizkök ve Ali Parıldar, Akif İnan’la 
ilgili görüşlerini dile getirdiler.

Bilge sendikacıyı memleketinde yâd ettik 

6 Ocak 2017

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı Mehmet 
Akif İnan, vefatının 17. yıl dönümünde memleketi Şanlıurfa’da 
anıldı. İlk olarak mezarının başında bir anma programı yapıldı. 
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-
Bir-Sen Genel Yönetim Kurulu, Şube başkanları, Akif İnan’ın 
kardeşleri, akrabaları ve dostlarının katıldığı programda, 
Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Ardından, Urfa City 
AVM Mehmet Akif İnan Toplantı Salonu’nda “Bilge Sendikacı 
Mehmet Akif İnan” paneli düzenlendi. 

Panelin açılışında konuşan Genel Başkan Ali Yalçın, teorisini 
pratiğe yansıttığı, fikri mücadelesini alanlara taşıdığı Eğitim-
Bir-Sen ve Memur-Sen’in, Mehmet Akif İnan’ın en büyük eseri 
olduğunu ifade ederek, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen aynı 
zamanda İnan’ın bütün mücadelesinin mirasçısı, eserlerinin 
birleşim noktası olduğunu söyledi. 

Onun şairliğinin, yazarlığının, öğretmenliğinin, hatipliğinin, 
bir aydın oluşunun sendika genel başkanlığı kimliğiyle bir 
bütün olarak tecessüm ettiğini kaydeden Yalçın, “Akif İnan’ın 
kurduğu ve ilk hareketi vermek için kendi enerjisini kattığı 
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen, ‘Bütün giysileri yırtsak yeridir, 
yeter bize vefa elbiseleri’ diyen kurucusuna olan vefa borcunu 
asla unutmamış, hem bünyesine kattığı yüz binleri Akif 
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Yalçın, “Uyumun sırrı, inandığı gibi yaşamasında, yaşadığı gibi 
inanmasındadır. Akif İnan, hayatı ve davayı, maddi manevi 
bölümlere ayırmayan tevhidi bir kavrayışın insanıdır. O, akıl 
terini alın terinden ayırmayarak ülkesinin ve milletinin hem 
ekonomik hem demokratik mücadelesine, kurucu genel 
başkanı olarak örgütlediği Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’le 
yeni bir boyut kazandırmıştır. Eğitim-Bir-Sen, Akif’in, milletin 
inanç dünyası ve iradesiyle kaynaşan ideallerin etkili örgütlü 
güce dönüşen en canlı, en dinamik eseridir” dedi. 

‘Erdemliler hareketi’ olarak başlayan sendikal yolculuklarında 
Akif İnan’ın mirasına sahip çıkarak onu yeni kuşaklara 
aktarmanın gayreti ve heyecanı içerisinde olduklarını dile 
getiren Yalçın, çabalarının artarak devam edeceğini kaydetti. 

Programda, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Onursal Başkanı 
ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim-Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi 
Ahmet Gündoğdu, Mehmet Akif İnan Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Özer, Konya Milletvekili Halil Etyemez, Mehmet 
Akif İnan’ın kardeşi Ahmet İnan, kızı Banu İnan ve Hak-İş 
Genel Başkanı Mahmut Arslan da birer selamlama konuşması 
yaptılar. Yazar ve Şair Metin Önal Mengüşoğlu, Akif İnan’ın 
dünyaya, insanlığa bakışını ve ahlak anlayışını yazılarından 
ve şiirlerinden alıntılar yaparak anlatırken, Akif İnan’ın 
dostlarından Kemal Yazıcı ise anılarını katılımcılarla paylaştı. 

“Mehmet Akif İnan Başarı Ödülleri” programı 
düzenlenmesine ilişkin protokol imzalandı 

Programın sonunda, Memur-Sen Konfederasyonu ve Mehmet 
Akif İnan Vakfı arasında her yıl “Mehmet Akif İnan Başarı 
Ödülleri” programı düzenlenmesine ilişkin protokol imzalandı.

Bilge Sendikacı Mehmet Akif İnan’ı andık 

5 Ocak 2019

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
Mehmet Akif İnan’ın, ülkesinin ve milletinin geleceğini dert 
edinen bir mütefekkir ve şair; aktüel hercümercin yol açtığı 
düşünsel karmaşa ve tıkanıklığı aşan yazar; “Her eylem 
yeniden diriltir beni” diyerek idealine hareket kazandıran 
gerçek bir aydın, erdemli, onurlu ve yiğit bir adam olduğunu 
söyledi. 

Vefatının 19. yıl dönümü dolayısıyla Kızılcahamam’da 
düzenlenen “Bilge Sendikacı Mehmet Akif İnan’ı Anma” 
programı”, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Onursal Başkanı ve 
Cumhurbaşkanlığı Eğitim Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi 
Ahmet Gündoğdu, Mehmet Akif İnan Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Özer, Konya Milletvekili Halil Etyemez, Mehmet 
Akif İnan’ın kardeşi Ahmet İnan ve Mithat İnan, kızı Banu 
İnan, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel 
Başkan yardımcıları, Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel 
başkanları ve başkan yardımcıları, Akif İnan’ın arkadaşları, 
dostları, sevenleri ve sendika eğitim formatörlerinin 
katılımıyla yapıldı. 

Programın açılışında konuşan Genel Başkan Ali Yalçın, 
“Yaslasam gövdemi karlı dağlara/ Sonsuz bir uykuya 
kavuşsam bir gün” diyen Mehmet Akif İnan’ı rahmetle, şükranla 
andıklarını ifade etti. Akif İnan’ın zihin dünyamızı harekete 
geçirme kararlılığı ile kitlesel tavra dönüşen eylemci, örgütçü 
kişiliği arasında muazzam bir uyum bulunduğuna dikkat çeken 
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Sıkıntılar ortaya konulmaz ve bunlarla ilgili çözümler 
geliştirilmezse, kurumda yaşanan sorunları masaya 
yatıracak bir çalışma yapılmazsa aynı sorunları konuşmaya 
devam edeceklerini kaydeden Selvi, çalıştayın hem toplu 
sözleşme masasına taşıyacakları tekliflere katkı hem de 
KYK çalışanlarının sorunlarının çözümü açısından önemli bir 
çalışma olmasını diledi. 

Çalıştayda, KYK personelinin atama, görevde yükselme ve 
yer değiştirmesine ilişkin sorun ve çözüm önerileri; kurumun 
yeniden yapılandırılması, kiralama, küçük işletmeler, özel 
yurtların denetimi, kapasite eksikliğinin giderilmesine ilişkin 
sorunlar ve çözüm önerileri; öğrenci kayıt ve yerleştirme 
işlemlerine ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri ile yurtlarda 
barınma dışı hizmetlerin sunumuna ilişkin öneriler ele 
alındı. Çalıştay neticesinde hazırlanan rapor ilgili kurumlara 
gönderildi.

KYK çalıştayı 

27 Haziran 2015

Eğitim-Bir-Sen, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
(KYK) personelinin atama, yer değiştirme ve görevde 
yükselme yönetmelikleri, kurumun yeniden yapılandırılması, 
öğrenci kayıt ve yerleştirme işlemleriyle yurtlarda barınma 
haricindeki hizmetlerin sunumunun iyileştirilmesine kaynaklık 
edecek raporun geliştirilmesi amacıyla Kızılcahamam’da bir 
çalıştay gerçekleştirdi. 

Çalıştaya, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, 
Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla ve Atilla 
Olçum, Şube başkanları, kurum temsilcileri, danışmanlar ve 
uzmanlar katılarak, sorunlara ilişkin görüş ve önerilerini dile 
getirdiler. Açılışta bir konuşma yapan Latif Selvi, çalıştaydan 
çıkacak sonucun, kurumun işleyişi ile ilgili sorunların çözümü 
ve toplu sözleşme için önemli olacağını belirterek, “Sorunları 
iki boyutuyla, hizmet verenler ve hizmet alanlar yönüyle 
değerlendirmek gerekiyor. Gençlerimizin yükseköğrenimleri 
boyunca en çok vakit geçirdikleri yerlerin başında yurtlar 
gelmektedir. Son dönemde birçok yurt yapıldı. Bu önemlidir 
ama iş bununla bitmiyor. Hizmet sunan personelin sorunlarını 
da çözmeliyiz. Sorunlarla boğuşan insanların olduğu bir 
kurumun başarıyı yakalaması zordur” dedi. 

II. BİLİMSEL TOPLANTILAR, ŞÛRALAR ve ÇALIŞTAYLAR
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‘Atayurdunda Mehmet Akif Ersoy Uluslararası 
Sempozyumu’ 

11-12 Mart 2016

Eğitim-Bir-Sen ve ALSAR Vakfı tarafından Tiran’da 
düzenlenen “Atayurdunda Mehmet Akif Ersoy Uluslararası 
Sempozyumu”, Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Memur-Sen 
ve Eğitim-Bir-Sen Onursal Başkanı, TBMM İdare Amiri ve 
AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, Arnavutluk 
Meclis Başkan Yardımcısı Shpetim Idrizi, milletvekilleri, 
Balkan ülkelerinin eğitim sendikaları temsilcileri, sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve çok 
sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı. 

Sempozyumun açılışında konuşan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-
Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ersoy’un, millî marşın altına 
imza atarak ülkemizde birliğimizin, beraberliğimizin ve 
mutabakatımızın sembolü bir isim olduğunu ifade ederek, 
“Sendikamızın kurucusu Mehmet Akif İnan, hem ismini hem 
de düşünsel anlamda ilhamını Mehmet Akif Ersoy’dan almıştır. 
Dolayısıyla Mehmet Akif İnan ‘Türkümüz dünyayı kardeş 
bilendir/Gökleri insanın ortak tarlası’ diyerek, herkesi gök 
kubbenin altında bir, beraber ve kardeş gören bir felsefeyi 
temsil eder. Türkiye’nin entelektüel birikimi olan bu nitelikli 
kitlenin, Arnavutluk’ta, ata yurdunda Mehmet Akif Ersoy’u, 
Alsar Vakfı ve siz dostlarla anıyor olması tarihî bir milattır” 
dedi.  

Sempozyumda Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Memur-Sen 
ve Eğitim-Bir-Sen Onursal Başkanı, TBMM İdare Amiri ve 
AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, Arnavutluk 
Meclis Başkan Yardımcısı Shpetim Idrizi, Türkiye’nin Tiran 
Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Tiran Valisi Sadi Vorbsi ve 
ALSAR Vakfı Başkanı Mehdi Gurra da birer konuşma yaptılar. 

İki gün süren sempozyumda beş oturum yapıldı. Mehmet 
Akif Ersoy’un hayatı, düşünceleri ve eserlerinin katılımcılara 
aktarıldığı sempozyum kapsamında Türk, Arnavut, Bosna-
Hersek başta olmak üzere, çok sayıda akademisyen ve yazar 
sunum gerçekleştirdi. 

“Mehmet Akif Ersoy’un Hayatı ve Zamanı” başlıklı birinci 
oturumda Yrd. Doç. Dr. Necmettin Turinay “Türkiye’nin ve 
Balkanların Ortak Değeri Mehmet Akif”, Mehmet Kurtoğlu 
“Çelik İradeli Şair Mehmet Akif Ersoy”, Metin Önal Mengüşoğlu 
“Akif, Tek Başına Bir Ümmet”, Nuredin Ahmeti “Mehmet Akif 
Ersoy’un Kosova’daki Şahsiyeti” konularında; “Mehmet Akif 
Ersoy’un Fikir Dünyası ve Medeniyet Tasavvuru” başlıklı ikinci 
oturumda Prof. Dr. Ejder Okumuş “Kişiliği ve Fikir Dünyasıyla 
Mehmet Akif”, Prof. Dr. Metin İzzeti “Mehmet Akif Ersoy’un 
Şiirinde Estetik Pragmatizm”, Prof. Dr. Mulazim Krasniqi 
“Mehmet Akif Ersoy Safahatında Dünya Bakışı”, Yusuf Kaplan 
“Mehmet Akif ve Medeniyet Fikri” konularında; “Mehmet Akif 
Ersoy ve Balkan Coğrafyası” başlıklı üçüncü oturumda Prof. 
Dr. İsmail Bardhi “Arnavut Kimliğinin Oluşmasında Mehmet 
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Akif’in Bülbül ile Hasbihali”, Prof. Dr. Zyhdi Dervishi “Mehmet 
Akif Ersoy’un Arnavut Toplumu ile Alakalı Şiirsel Vizyonunun 
Değerleri, İdealleri ve Fedakârlıkları”, Prof. Dr. Hysen Matoshi 
“Mehmet Akif Ersoy’un Şiir Özellikleri”ni anlatırken; “Mehmet 
Akif Ersoy’da Eğitim, Gençlik ve Modernleşme” başlıklı beşinci 
oturumda ise Prof. Dr. Ramazan Kaplan “Safahat’ta Aydın 
Tipi”, Prof. Dr. Musa Kraja “Mehmet Akif’te Pedagojik Eğitim 
Metotları”, Dr. Zekeriya İbrahimi “Mehmet Akif Ersoy’un 
Safları”, Mustafa Özçelik “Akif’in Bir Genç Yahut Asım Olarak 
Portresi” ile ilgili görüşlerini dile getirdiler.

Akif Ersoy’un Düşüncelerinin Etkisi”, Prof. Dr. Mevlut Dudi? 
“Mehmet Akif Ersoy ve Boşnaklar”, Doç. Dr. Rıdvan Canım 
“Mehmet Akif Ersoy’un Şiir Coğrafyası”, Doç. Dr. Turgay Anar 
“Sebilürreşad ve Safahat’a Yansıyan Yönleriyle Mehmet Akif 
Ersoy’un Anavatanına Dair Görüşleri”, Yusuf Turan Günaydın 
“Mehmet Akif’in Safahatında Balkan Coğrafyası” konularında 
sunum yaptılar. 

“Mehmet Akif Ersoy’un Şiiri, Sanatı ve Estetik Anlayışı” başlıklı 
dördüncü oturumda Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç “Eskiyle Yeni 
Arasında Mehmet Akif’in Şiiri”, Prof. Dr. Hasan Akay “Mehmet 

‘Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Eğitimin ve 
Eğitimcilerin Sorunları’ Çalıştayı 

19 Mayıs 2016

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere, 
istihdamda güçlük çekilen yörelerde görev yapan eğitim 
çalışanlarının çalışma şartlarının bir an evvel iyileştirilmesi 
gerektiğini belirterek, “Öğretmen açığı, ücretli öğretmenlik 
vb. uygulamalar yerine kadrolu öğretmen atanarak 
kapatılmalıdır. Bu bölgelerimizde öğretmen istihdamı kalıcı 
hâle getirilerek, sorunlar ivedilikle çözüme kavuşturulmalı, 
görev yapan öğretmenlere ek tazminat verilmelidir” dedi. 

Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, 
başkan yardımcıları Ramazan Çakırcı, Şükrü Kolukısa, 
Hasan Yalçın Yayla ve Atilla Olçum, Doğu ve Güneydoğu 
bölgelerindeki şube başkanlarıyla bir araya gelerek, yaşanan 
sorunları masaya yatırdı. 

Bingöl’de yapılan çalıştayda, sorunlar ele alınarak, çözüm 

önerileri görüşüldü. Çalıştayın sonunda, daha fazla zaman 

geçirilmeden çözümüne yönelik adım atılması istenen 

konulardan bazıları şöyle sıralandı: 

-Bölgede yaşanmakta olan terör olaylarından kaynaklanan 

mağduriyetlerin giderilmesi, eğitim-öğretimdeki aksamaların 

telafisi için verilen eğitimler olumlu olmakla birlikte daha 

etkin hale getirilmelidir. 

-Ücretli öğretmenlik gibi istihdam biçimleri eğitime, 

öğrencilere katkı sağlamaktan uzaktır. Öğretmen açığının 

kadrolu öğretmenlerle kapatılması elzemdir. 

-Öğretmenlerin bölgede uzun süreli isteğe bağlı olarak 

kalmasını sağlayacak politikalar geliştirilmeli, söz konusu 

bölgelerde görev yapan eğitim çalışanlarının çalışma şartları 

iyileştirilmeli ve kendilerine ek tazminat ödenmelidir.
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Olçum, Türkiye genelinde 360 öğretmenle eş zamanlı olarak 
yürüttükleri müfredat çalışmasıyla ilgili hazırlıklar sona 
erdiğinde kapsamlı bir rapor hazırlayacaklarını ve bunu 
kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Müfredat çalıştayı 

25 Haziran 2016

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan yardımcıları Hasan Yalçın Yayla 

ve Atilla Olçum başkanlığında müfredat hazırlık çalıştayı 9 

grup halinde 50 akademisyen ile İstanbul’da yapıldı. Çalıştayın 

açılışında konuşan Atilla Olçum, “Eğitim, bütün bir milleti, 

ülkeyi ilgilendirmektedir. Bu anlamda, eğitim sisteminin 

temel sorunlarına çözüm aramak ve bulmak konusunda 

çaba harcanmalı, sonuç alıcı adımlar atılmalıdır. Eğitimde 

temel meseleler çözülmediği takdirde, pansuman tedaviler 

mesabesinden öteye gitmeyen ve gitmeyecek olan önerilerin, 

bizi asıl amaca götürmediği anlaşılmıştır. Baştan beri Milli 

Eğitim müfredatının, geciktirilmemesi gereken bir mesele 

olarak milli ruh, kültür ve hayatımıza uygun düzenlenmesi 

gerektiğini söyledik, söylüyoruz. Fiziki imkânlar ve araçlar 

bakımından bariz iyileşmeler yaşanan eğitim sistemimiz, 

ruh ve felsefe olarak da milli dokumuza uygun bir mahiyete 

sahip olmalıdır. Vesayetçi, totaliter anlayışları muhafaza 

eden, değerlerimizle çatışan paradigmaların belirgin olduğu 

müfredat programları ile ideal birey ve nesil yetiştirmek 

zordur. Bugün yaşanan kimi sıkıntıların temelinde yatan 

sebebin başında da bu meselenin milli bünyemize uygun 

çözüme kavuşturulmaması gelmektedir. Eğitim-Bir-Sen 

olarak Türkiye’nin en büyük eğitim sendikası olarak üzerimize 

düşeni yerine getirmek adına hazırlıklarımızı başlattık” 

şeklinde konuştu. 
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şubeler ve üniversite temsilciliklerinin, eğitim çalışanlarının 
katılımıyla kadro ve görevler bazında oluşturduğu komisyonlar 
tarafından yapıldığını kaydeden Yalçın, şube ve üniversite 
temsilciliklerinin raporlaştırdıkları çalıştay faaliyetlerini 
genel merkeze gönderdiğini, tespit edilen sorunların 
çoğunun çözüme kavuşturulmasının kamu işverenine fazla 
bir yük getirmeyeceğini, birçok sorunun bir kısım mevzuat 
düzenlemeleriyle rahatlıkla giderilebileceğini, eğitim-öğretim 
ve bilimin önem ve önceliği dikkate alındığında, bu hizmetlerin 
taşıyıcı unsurları olan eğitim çalışanlarının sorunlarından 
kurtulmuş olmasının ülkemizin ve insanımızın menfaatine 
olacağını söyledi. 

Yaşanabilir bir yarını hazırlayan, hazırlayacak olan bugünden 
sorumlu olduklarını vurgulayan Yalçın, bu bilincin bir 
yansıması olan ‘Eğitim Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm 
Önerileri’ çalıştayında varılacak sonuçların takipçisi 
olacaklarını sözlerine ekledi. 

Komisyon toplantıları 

Konuşmaların ardından, Öğretmenler Komisyonu, Eğitim 
Yöneticileri Komisyonu, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik 
Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı Çalışanları 
Komisyonu, Akademik Personel Komisyonu, İdari Personel 
Komisyonu ve Kredi Yurtlar Kurumu Çalışanları Komisyonu, 
şubeler tarafından oluşturulan komisyonların raporlarını 
değerlendirdi.

‘Eğitim Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri’ 
çalıştayı 

17-19 Mart 2017

 ‘Eğitim Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri’ çalıştayı 
Ankara’da yapıldı. İki gün süren çalıştayın açılışında konuşan 
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 2010 
yılında bir ilke imza atarak, “Eğitim-Öğretim ve Bilim Hizmet 
Kolu Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri” adıyla bir şûra 
düzenlediklerini, tespit edilen sorunları, çözüm önerileriyle 
birlikte kamuoyuyla ve yetkililerle paylaştıklarını hatırlattı. 
Yalçın, “Birçok örnek hizmete imza atan bir sendika olarak 
istedik ki, 2010 yılında yine ilk kez sendikamız tarafından 
gerçekleştirilen çalışmayı, aradan geçen zaman zarfında 
sorunların niteliği ve kapsamı değiştiği için tekrarlayalım; 
ihtiyaç duyulan sorunların ve çözümlerin tespitine yönelik 
müşterek çalışma platformunu yine bizler oluşturalım. 
Amacımız, hizmet kolu çalışanlarının sorunlarını yerinde 
ve doğru tespit etmek, toplu sözleşme görüşmeleri başta 
olmak üzere, sendikal faaliyetlere ilişkin politika geliştirmeyi 
sağlayacak veri, bilgi ve bulgu setini ortaya çıkarmaktır” dedi. 

Eğitim hizmet kolu kapsamındaki çalışanların mali, sosyal 
hakları, çalışma şartları, diğer özlük haklarıyla ilgili sorunların 
ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin tespitine yönelik 
çalıştayın ilk aşamasını 25 Şubat 2017 tarihinde tüm 
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eğitim yönetiminde örnek bir model oluşturulmalı ve hayata 
geçirilmelidir” şeklinde konuştu. 

Ali Yalçın, hak edenin görev almasını, hakkını verenin 
görevde kalmasını ve yeterliliğini kaybedenlerin görevine 
son verilmesini öngören bir modelin, eğitimin hem yönetimini 
hem de nitelik artırıcı etkisini kolaylaştıracağını kaydetti. 
Başta yönetici yeterlilikleri olmak üzere, yönetici adaylarının 
seçimi, istihdamı, eğitimi ve desteklenmeleri konusunda bir 
sisteme ya da modele kaynaklık edecek çalıştayın sonunda 
Eğitim Yöneticileri, Öğretmenler, Maarif Müfettişleri ve Şube 
Başkanları komisyonlarının görüş ve önerilerinden oluşan bir 
rapor hazırlandı.

‘Eğitim Yönetiminde Liyakat ve Kariyer Sistemi’ 
çalıştayı 

10-12-14-20 Ağustos 2017

‘Eğitim Yönetiminde Liyakat ve Kariyer Sistemi’ konulu çalıştay 
düzenledik. Eğitim Yöneticileri Komisyonu ile başlayan, 
Öğretmenler Komisyonu ve Maarif Müfettişleri Komisyonu’yla 
devam eden çalıştay, Şube Başkanları Komisyonu’nun konuya 
ilişkin görüş ve önerilerini dile getirmeleriyle sona erdi. 
Çalıştayın açılışında konuşan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın, sendika olarak, millî eğitimin çözüm 
bekleyen sorunlarına neşter vurmaya, çözüme ilişkin öneriler 
ortaya koymaya devam ettiklerini ifade ederek, “Mevcut 
sorunlu alanlar içinde acil çözüm bekleyenlerden biri de 
eğitimin yönetimi sorunudur” dedi. 

Eğitim yönetimi konusunun birçok ülkede olduğu gibi, 
ülkemizde de eğitim yöneticilerinin, özellikle okul 
yöneticilerinin yetiştirilmesinde, eğitime dair sorunların 
çözümünde önemli bir konu olarak görüldüğünü ve geçmişte 
Millî Eğitim şûralarında ele alındığını belirten Yalçın, “Ancak 
eğitimin niteliğini artırmada itici güç olan eğitim yöneticilerinin 
niteliğini geliştiren bir model ya da sistem şimdiye kadar 
ortaya konulamamıştır. Nitelikli eğitim için yeterlilik düzeyi 
yüksek eğitim yöneticisi ihtiyacı gözetilerek, eğitim yöneticisi 
yetiştirme, görevlendirme, yer değiştirme ve görevden alma 
hususlarına ilişkin kapsamlı, kalıcı ve sürdürülebilir bir model 
oluşturulması artık bir zorunluluk hâlini almıştır. Bu nedenle, 
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Zeki, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ta-
bakoğlu, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Bulut ve Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Mütevelli 
Heyeti Başkanı Dr. D. Mehmet Doğan “Sultan II. Abdülhamid 
Han Döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nun Genel Bir Değer-
lendirmesi”ni yaptılar.

Başkanlığını Prof. Dr. Turan Koç’un yaptığı “Sultan II. Abdülha-
mid Han Döneminde İmparatorluğun Dönüşümü: Modernleş-
me, Bürokratikleşme ve Merkezileşme” başlıklı II. oturumda 
İstanbul Şehir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya 
“Abdülhamid Rejiminin Kilit Taşı: Merkeziyetçilik”, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Necmettin Alkan “Sultan II. 
Abdülhamid’in Kültür, Sanat ve Spor Alanlarında Modernleşme 
Faaliyetleri”, Tunus Zeytuniyye Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali 
el-Sûli “Tunuslu bir Modernist Bayram’a göre II. Abdülhamid’in 
Siyasi ve İçtimai Islahatları”, Farhangian Üniversitesi’nden 
Yrd. Doç. Dr. Nasrollah Salehi “Sultan Abdülhamid II Dönemin-
de İstanbul’da Yayımlanan İki İran Gazetesi Aktar ve Shams 
Çerçevesinde İran Anayasacı Faaliyetleri” ile ilgili sunum yap-
tılar. 

Başkanlığını Prof. Dr. Arif Ersoy’un yaptığı “Sultan II. Abdülha-
mid Han Döneminde Osmanlı Dış Politikası ve Filistin Meselesi” 
başlıklı III. oturumda Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Azmi 
Özcan “Sultan Abdülhamid Dönemi Dış Politika Uygulamaları”-
nı, İstanbul Şehir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ş. Tufan Buzpınar 
“Sultan Abdülhamid Döneminde İngiliz Hıristiyan Siyonistler”i, 
Mardin Artuklu Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Zoubeir Khal-

‘100 Yıl Sonra Sultan II. Abdülhamid Han’ 
uluslararası ilmî toplantı 

23-24 Şubat 2018

Eğitim-Bir-Sen, Türkiye Yazarlar Birliği ve İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi, II. Abdülhamid’in vefatının 100. yılı 
dolayısıyla İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde “100 Yıl 
Sonra Sultan II. Abdülhamid Han” uluslararası ilmî toplantı 
düzenledi. Toplantının açılışında konuşan Eğitim-Bir-Sen ve 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, birçok alanda olduğu 
gibi tarih alanında da vesayetin zincirlerini kırdıklarını ifade 
ederek, şunları söyledi: “Millet ve devlet olarak tarihimizle 
yeniden buluştuğumuz, hatta tarihimizi ayağa kaldırdığımız 
dönemlere geldik. ‘100 Yıl Sonra Sultan II. Abdülhamit Han’ 
uluslararası ilmî toplantı, bunun en güzel örneğidir. Amacımız, 
bir tarihî şahsiyeti hamasi duygularla övmek veya acımasızca 
yermek değil; tarihin tekerrür etmemesi için gerekli olan 
hisseyi tarihten çıkarmak, dünden bugüne istikametimize ışık 
tutacak verileri almaktır. Övgü ve yergi geriliminden kurtularak 
bütün gerçekliğiyle Sultan Abdülhamid ve dönemini aydınlatıp 
milletin istifadesine sunmayı amaçlıyoruz.” 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meh-
met Bulut, Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Mütevelli Heyeti Baş-
kanı Dr. D. Mehmet Doğan, Türkiye Yazarlar Birliği Genel Baş-
kanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan da birer konuşma yaptılar. 
Konuşmaların ardından toplantıya geçildi. Başkanlığını Prof. 
Dr. Musa Kazım Arıcan’ın yaptığı I. oturumda Prof. Dr. Yakup 
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fallah “II. Abdülhamid ve Filistin Meselesi”ni, Araştırmacı Dr. 
Naci Yorulmaz ise “II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı-Almanya 
Silah Ticareti ve Dış Politika Yapım Sürecine Etkisi”ni anlattı. 

“Sultan II. Abdülhamid Han ve İttihad-ı İslam Projesi” başlıklı 
IV. oturum Prof. Dr. Sefa Saygılı başkanlığında yapıldı. Otu-
rumda İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cezmi Eraslan “II. 
Abdülhamid’in İslam Birliği Siyaseti Üzerine Bazı Gözlemler”, 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Doç. Dr. Rahman 
Ademi “II. Abdülhamid’in Balkan Siyaseti”, Musul Üniversite-
si’nden Yrd. Doç. Dr. Muhammed Ali Muhammed Allo Hüseyin 
“II. Abdülhamid’in İslamcı Fikirleri”, İstanbul Üniversitesi’nden 
Dr. Yakup Ahmet “II. Abdülhamid’den Cihad-ı Ekber’e İttihad-ı 
İslam Düşüncesinin Dönüşümü” konularında birer tebliğ sun-
dular. 

Başkanlığını Prof. Dr. Abdülkadir Emeksiz’in yaptığı “Sultan 
II. Abdülhamid Han Döneminde Osmanlı Sosyal, Ekonomik 
ve Kültürel Dünyası” başlıklı V. oturumda İstanbul Sabahat-
tin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut “Sultan 
II. Abdülhamid’in Eğitim ve Ekonomi Alanındaki Yatırımları”, 
Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fatmagül Demirel 

“Sultan II. Abdülhamid’in Kamusal Alanda Görünürlüğü”, YÖK 

Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Arı “Devr-i Hamidide 

Emperyal Baskılar ve Aydınlanma Çağı”, Süleyman Demirel 

Üniversitesi’nden Doç. Dr. Abdullah Şevki Duymaz “II. Abdül-

hamid Dönemi Çeşme Örnekleri” konularında; başkanlığını 

Prof. Dr. Mehdi İlhan’ın yaptığı “Sultan II. Abdülhamid Han 

Döneminde Siyaset ve Muhalefet” başlıklı VI. oturumda Yıldız 

Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bedri Gencer “II. Abdül-

hamid’in Meşruiyet Siyaseti”, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden 

Prof. Dr. Mehmet Hacısalıhoğlu “Balkanlarda Muhalif Hareket-

ler ve Sultan Abdülhamid”, Necmettin Erbakan Üniversitesi’n-

den Prof. Dr. Caner Arabacı “Sultan Abdülhamid’e Karşı İslam-

cı Muhalefet”, İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehmet Ö. 

Alkan “Maarif, Muhalefet ve Hürriyetperveran Kongresi” konu-

larında sunum yaptılar. 

Toplantı, başkanlığını Prof. Dr. Mehmet Bulut’un yaptığı, Dr. D. 

Mehmet Doğan, Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, Prof. Dr. Cezmi 

Eraslan ve Prof. Dr. Yakup Zeki’nin konuşmacı olduğu değer-

lendirme oturumunun ardından sona erdi.

Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran, Kahramanmaraş 
Milletvekili Habibe Öçal, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. 
Dr. Birol Akgün, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü 
Mehmet Nezir Gül, Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, 
Teftiş Kurulu Başkanı Atif Ala, 77 ülkeden 89 sendika ve 
4 uluslararası örgütten 175 yönetici, Eğitim-Bir-Sen Şube 

‘Küreselleşme, Eğitim ve Sendikalar’ uluslararası 
sempozyumu 

30 Ağustos 1 Eylül 2018 

Eğitim-Bir-Sen, “Küreselleşme, Eğitim ve Sendikalar” 
uluslararası sempozyumu düzenledi. Millî Eğitim Bakan 
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eski Direktörü Martin Romer ve Arap Eğitim Örgütü Başkanı 
Jamal Houssami birer tebliği sundular. İkinci oturumun 
moderatörlüğünü Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. 
Birol Akgün yaptı. “Eğitimin Küreselleşmesi ve Sendikacılık” 
başlıklı oturumda, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif 
Selvi, Kazakistan eğitim sendikası KTUESW Başkanı Maira 
Amantayeva, Arjantin’den CLATE eski Başkanı Julio Durval 
Fuentes ve Arap Öğretmenler Birliği Başkanı Hişam Nimer 
Mustafa konuyla ilgili görüşlerini katılımcılarla paylaştılar. 

Bununla birlikte, “Küreselleşme ve Eğitim”, “Eğitimde Fırsat 
Eşitliği ve Sendikalar”, “Sürdürülebilirlik ve Eğitim”, “Eğitim 
Sektöründe Yeni Eğilimler ve Sendikalar” başlıklı İngilizce, 
Arapça, Fransızca ve Rusça çalıştayları yapıldı. 

Suriye’de okul yaptırma, uluslararası eğitim ve iş birliği 
protokolü 

Sempozyumun açılışının ardından, Millî Eğitim Bakanlığı ve 
Maarif Vakfı ile Suriye’de okul yaptırma, Maarif Vakfı ile ise 
uluslararası eğitim ve iş birliği protokolü imzaladık. 

25 ülkenin eğitim sendikasıyla iş birliği anlaşması 
imzaladık 

Sempozyuma katılan Benin Ulusal Eğitim Sendikası SNEP, 
Cibuti Ortaokul ve Lise Öğretmenleri Sendikası SYNESED, Çek 
Cumhuriyeti Eğitim Çalışanları Sendikası CMOS PS, Endonezya 
Eğitimciler Sendikası PGRI, Fildişi Sahili Ortaokul Öğretmenleri 
Sendikası SYLEG, Gambiya Öğretmenler Birliği, Gana Eğitim ve 
Öğretim Çalışanları Sendikası TEWU, Gine Profesyonel Eğitim 
Sendikaları Federasyonu FSPE, İran İşçiler Birliği, Kazakistan 
Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası KTUESW, Letonya 
Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası LIZDA, Moğolistan 
Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası TUESWM, Namibya 
Öğretmenler Sendikası TUN, Nijerya Eğitim Sendikası NUT, 
Özbekistan Eğitim, Bilim ve Kültür Çalışanları Sendikası 
NTUESCWU, Pakistan Eğitim Çalışanları Birliği TEWU, Rusya 
Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası ESEUR, Senegal Özgür 
Eğitimciler Birliği SELS-A, Tacikistan Eğitim ve Bilim Sendikası 
TUESRT, Tanzanya Eğitimciler Sendikası TTU, Libya Trablus 
Öğretmenler Sendikası, Fas Demokratik Eğitim Örgütü, Fas 

başkanları, Kadınlar Komisyonu üyeleri ve genç sendikacıların 
katılımıyla İstanbul’da yapılan sempozyumun açılışta konuşan 
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
küreselleşmenin bireye, insana ‘çok naif bir şekilde balık 
olman sonucu değiştirmez, yaşamak istiyorsan uçmalısın’ 
dayatmasında bulunduğunu belirterek, “Biz ise hem eğitimci 
hem sendikacı olarak, insan olmadıkça uzman olmamızın, 
onurumuzu koruyamadığımız sürece pastadan en büyük payı 
almanın, emeğe değer vermeyen toplumda sendika kurmanın 
ve sendikacılık yapmanın mümkün olmayacağını ve anlamsız 
olacağını söylüyoruz. Biz, adaletsiz bir dünyanın değil, hakça 
bölüşülen bir dünyanın derdini taşıyoruz. Biz, standartlara 
hapsedilen bireye itiraz ediyor, biricik olma hasletine sahip 
insan için mücadele etmeyi önemsiyoruz. Biz, sendikal 
mücadeleyi insanın ilk ve kadim eylemi emeği korumanın ve 
insanı insan kılma faaliyeti olan eğitimi insanlaşma olarak 
tanımlamanın hedefiyle birlik ve dayanışma davetinde 
bulunuyoruz” dedi.  

Yalçın, sonucu değiştirmek için akışı, süreci değiştirmek 
içinse bakışı değiştirmeleri ve bir karar vermek, hedef 
belirlemek durumunda olduklarını dile getirerek, “Bireyleri, 
vatandaşları ve hepsinden öte insanları, yani çocuklarımızı 
‘küreselleşmenin serfleri’ olarak mı, insanlık ailesinin onurlu 
fertleri olarak mı yetiştireceğiz. İnsanın kendisine değer 
verilmeden emeğine değer verilmesi ne kadar mümkün? 
Eğitimci kimliğimizle ‘söz hakkı’ kullanmaya, sendikacı 
kimliğimizle ‘sus payı’ anlayışına karşı çıkmak değil mi bizim 
görevimiz ve işimiz” ifadelerini kullandı. 

‘Küreselleşmenin Eğitim Boyutu’ ve ‘Eğitimin 
Küreselleşmesi ve Sendikacılık’ oturumları yapıldı 

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran’ın da bir konuşma 
yaptığı sempozyumda, “Küreselleşmenin Eğitim Boyutu”, 
“Eğitimin Küreselleşmesi ve Sendikacılık” başlıklı iki oturum 
yapıldı. Moderatörlüğünü Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca’nın yaptığı “Küreselleşmenin 
Eğitim Boyutu” başlıklı oturumda, Endonezya eğitim sendikası 
PGRI Başkanı Unifah Rosyidi, Kenya eğitim sendikası KNUT 
Başkanı William Sossion, Danimarka’dan ETUCE Avrupa 
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- “Evrensel sosyal adalet” kavramını hatırda tutarak, 
sürdürülebilir kalkınma, kapsayıcı sosyal güvenlik hakları 
ve uygulamalarıyla birlikte insana yakışır çalışma hayatı için 
mücadelemizi sürdüreceğiz. 

- Eğitimin, cehalete ve her türlü sömürüye karşı en güçlü silah 
olduğuna inanıyoruz. Çocuk işçiliğine, güvencesiz çalışmaya 
ve korunmasız iş hayatına karşı mücadele, sendikalar olarak 
hepimizin ortak sorumluluğudur. 

- Her kıta, her bölge ve ülkede eğitim sektöründeki çalışanların 
ve sendikaların kendine has özellikleri vardır. Bu nedenle, 
ortak değerlerin, sendikal eylemlerin ve hedeflerin teşvik 
edilmesi ve hep birlikte sürdürülmesi gerektiğini kararlılıkla 
ilan ediyoruz. 

- Küreselleşen dünyada eğitimin niteliğini artırmanın ve 
sendikaları güçlendirmenin en iyi yolunun eğitimin kalitesine 
yatırım yapmak ve çocuklarımızı bu yolla eğitmek olduğuna 
inanıyoruz.

Hükûmetlerden;

- Küreselleşen bir dünyada eğitim sendikaları ile iş birliği için-
de, yüksek kaliteli eğitimi desteklemelerini ve geliştirmelerini,

- Tüm eğitimciler için mesleki gelişime tam erişim sağlamala-
rını ve destek vermelerini,

- Din, fikir, cinsiyet ve etnik kökene bakmaksızın herkese eşit 
fırsat imkânı sağlamalarını ve ulusal kimliklere saygı duyma-
larını,

- Çocuklarımızın demokratik bir ortamda farklı kimliklerle bir 
arada yaşayabilme becerilerini geliştirmesini ve bu doğrultu-
da bir eğitim verilmesini sağlamalarını talep ediyoruz. 

Özgür Eğitim Sendikası, Filistin Genel Öğretmenler Birliği, 

Kuzey Irak Öğretmenler Birliği ile eğitim ve iş birliği anlaşması 

imzaladık. 

‘Küreselleşme, Eğitim ve Sendikalar’ uluslararası 

sempozyumu sonuç bildirisi 

“Küreselleşme, Eğitim ve Sendikalar” uluslararası sempoz-

yumuna katılım sağlayan dünyanın farklı kıtalarındaki 77 ül-

keden 89 eğitim sendikasının temsilcileri olarak, aşağıdaki 

maddeleri beyan ediyoruz: 

- Temel insan haklarının ve onurunun, emeğin, özgürlüğün 

ve evrensel ilkelerin korunmasını sağlamak için birlikte 

hareket etmeliyiz. Ulusal ve küresel alanda adaletsizliğe karşı 

olduğumuzu dünyaya buradan bir kez daha ifade ediyoruz. 

Baskı ve zulüm gören insanların haklarını savunmak için 

bir aradayız, ezilenlerle birlikte bu hak mücadelesini 

sürdüreceğiz. 

- İnsanlığın ortak birikimi olarak kabul ettiğimiz evrensel ilke 

ve değerlere dayalı; insan onurunun mutlak şekilde korunduğu 

bir dünya düzeni, emeğin değerinin tartışılmaz olduğu bir 

çalışma hayatı inşa etmenin gerekli ve mümkün olduğuna 

inanıyoruz. Sosyal adalet arayışında en önemli unsurlardan 

biri insana yakışır iştir. Saygın iş sağlama mücadelesi, tüm 

yönleriyle hükûmetlerden ve işverenlerden saygı görmelidir. 

- Devletlerin, sosyal adalet arayışındaki aktörler arasındaki 

farklılıkları ve eşitsizlikleri görmesi gerektiğini, tüm 

sektörler için adaleti sağlayacak adımlar atmasının önemini, 

uyuşmazlıkları ortadan kaldıracak mekanizmaları kurması 

gerektiğini vurguluyoruz. 
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Yardımcısı Numan Kurtulmuş; ikinciliği ‘Hayat Bu’ filmiyle 
kazanan Elif Yüksel’e ödülünü ve plaketini Eğitim-Bir-Sen ve 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın; üçüncülüğü ‘Perşembe’ 
filmiyle kazanan Mert Öner ve Seçkin Gündüz’e ödülünü ve 
plaketini Eğitim-Bir-Sen Onursal Başkanı, AK Parti Ankara 
Milletvekili Ahmet Gündoğdu; ‘Tırtılın Yolu’ filmiyle jüri özel 
ödülüne layık görülen Ayşe Nur Topal’a ödülünü ve plaketini 
Yönetmen Derviş Zaim; ‘Lisan’ filmiyle mansiyona layık 
görülen Nurullah Özdemir’e ödülünü ve plaketini Malezya 
Eğitim Enternasyonal Asya-Pasifik Bölgesi Başkoordinatörü 
Shashi Bala Singh; ‘Toprak’ filmiyle mansiyona layık görülen 
Mehmet Topbaş’a ödülünü ve plaketini Hak-İş Genel Başkanı 
Mahmut Arslan takdim etti. 

Programın sonunda, Başbakan Yardımcısı Numan 
Kurtulmuş, Jüri Başkanı Derviş Zaim’e, üyeler Faysal Soysal, 
Ulvi Alacakaptan, Enver Gülşen ve Ömer Sami Sevimli’ye 
plaketlerini takdim etti.

“Örgütlenme” temalı 2. kısa film yarışması 

15 Eylül 2015

“Örgütlenme” temalı ikinci kısa film yarışması düzenledik. 
Başkanlığını Derviş Zaim’in yaptığı, Faysal Soysal, Ulvi 
Alacakaptan, Enver Gülşen, Yusuf Kaplan ve Ömer 
Sami Sevimli’den oluşan jüri finale kalan 20 filme ilişkin 
değerlendirmesini yaparak, dereceye girenleri belirledi. 
Dereceye giren film sahiplerine, Eğitim-Bir-Sen’in 24. 
kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında 12-14 Şubat 
2016’da Antalya’da gerçekleştirilen programda ödülleri 
verildi. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Eğitim-
Bir-Sen Onursal Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili 
Ahmet Gündoğdu, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
uluslararası eğitim sendikalarının temsilcileri, Eğitim-Bir-Sen 
Şube yönetimleri, ilçe temsilcileri ve çok sayıda davetlinin 
katılımıyla gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Eğitim-
Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sadece ücret 
sendikacılığı yapmadıklarını, sosyal ve kültürel faaliyetlerde 
de büyük hizmetlere imza attıklarını ifade ederek, emeği 
geçenlere, katılım sağlayanlara teşekkür etti. 

Dereceye giren filmlerin sahipleri ödüllerini aldı 

Konuşmalardan sonra, dereceye girenlere ödülleri verildi. 
Yüzü aşkın filmin katıldığı yarışmada birinciliği ‘On’ filmiyle 
kazanan Mutlu Kurnalı’ya ödülünü ve plaketini Başbakan 

III. YARIŞMALAR
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Uzanan Eller” isimli eseriyle Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen 
Sevde Süeda Gürlesin’e ödülünü ise Memur-Sen eski Genel 
Başkanı Ahmet Aksu verdi. 

Programın sonunda, Genel Başkan Ali Yalçın, Bakan Nabi 
Avcı’ya Mehmet Akif İnan’ın eserlerinin özel baskısını hediye 
etti. 

“Unutamadığım Öğretmenim” konulu   
Mehmet Akif İnan Hatıra Yarışması 

19 Eylül 2015

Daha önce beş defa çeşitli alt başlıklarda düzenlediğimiz 
hatıra yarışmalarını, üniversitelerde öğrenim gören 
öğrencilerin katılımıyla “Unutamadığım Öğretmenim” konulu 
Mehmet Akif İnan Hatıra Yarışması’yla devam ettirdik. 
Yarışmada dereceye girenlere ödülleri, Mehmet Akif İnan’ın 
vefatının 16. yılı dolayısıyla 5 Ocak 2016 tarihinde Ankara’da 
düzenlenen programda verildi. 

Yarışmada “Hayırlı Bayramlar” adlı eseriyle Türkiye birincisi 
olan Derya Ödemiş’e ödülünü Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı, 
“Diğer Elin de Ben Olsaydım” adlı eseriyle Türkiye ikincisi olan 
Rukiye Coşgun’a ödülünü Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, “Rıfat Öğretmenim” adlı eseriyle Türkiye 
üçüncüsü olan Mustafa Arslaner’e ödülünü ESAM Genel 
Başkanı Recai Kutan, “Kozanın Yarım Bıraktığı Kelebeğim 
Ben” adlı eseriyle mansiyon alan Cennet Kuzucu’nun ödülünü 
Genç Memur-Sen Ankara Üniversite Komisyonu Üyesi Sevde 
Keskin’e Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, “Mavi Düşler 
Tepesi” adlı eseriyle mansiyon alan Emine Amanet’e ödülünü 
Memur-Sen eski Genel Başkanı Fatih Uğurlu, “Yanık Hasan” 
isimli eseriyle mansiyon alan Gül Sema İlhan’a ödülünü 
Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Hicabi Kırlangıç, “Semaya 
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Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, vefayı sadece düne değil, 
bugüne ve yarına ait bir sorumluluk, bir yükümlülük olarak 
da gördüklerini belirterek, düne dair vefanın unutmamak, 
güne dair vefanın birlikte yol almak, yarına dair vefanın ise 
insanlığın kurtuluşu için dayanışmak olduğunu söyledi. 

25 yılını tamamlayan Eğitim-Bir-Sen olarak, emek 
mücadelelerinin sanatın estetiğiyle ifade edilmesi için sanata 
da kulvar açmak istediklerini ifade eden Yalçın, “Kısa film 
yarışmamıza teşkilatımızın, öğretmen ve öğrencilerimizin de 
bu sanat faaliyetinde yer alma gayretini özellikle önemsiyoruz. 
Diğer taraftan, yarışmada dereceye giren kısa filmlerin 
bazılarının yönetmeninin öğretmen olması, bir eğitimci ve 
eğitim sendikası genel başkanı olarak beni onurlandırdı” dedi. 

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Eğitim-Bir-
Sen Onursal Başkanı, Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, 
Eğitim-Bir-Sen eski Genel Başkanı Niyazi Yavuz, Jüri 
Başkanı İsmail Güneş, Arap Eğitim Örgütü Başkanı Jamal El-
Houssami, Bosna-Hersek Sendikalar Konfederasyonu Genel 
Başkanı İsmet Bayramoviç, Kosova Bağımsız Sendikalar 
Konfederasyonu Genel Başkanı Hacı Arifi ve Arnavutluk 
Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Gezim Kalaja 
da birer konuşma yaptılar. 

“Vefa” temalı 3. kısa film yarışması 

15 Eylül 2016

Kısa film yarışmamızın üçüncüsünü “Vefa” temasıyla 
düzenledik. Vefa duygusunun bireysel ve toplumsal önemini 
anlatacak hikâyeleri sinemanın etkileyici gücü ve diliyle 
buluşturmak; bu konuda toplumsal farkındalığı artırmak 
amacıyla tertip ettiğimiz yarışmada dereceye giren filmlerin 
sahipleri, 11 Şubat 2017 tarihinde ‘25. Yıl Vefa Buluşması’ 
programında ödüllerini aldı. 

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Millî Eğitim Bakan 
Yardımcısı Orhan Erdem, Eğitim-Bir-Sen Onursal Başkanı, 
Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, eski Başkan Niyazi 
Yavuz, Mehmet Akif İnan’ın kızı Banu İnan, 41 ülkeden 57 
sendikanın temsilcileri, Eğitim-Bir-Sen Şube başkanları, 
Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel başkanları ve yönetim 
kurulu üyeleri, Eğitim-Bir-Sen’in kuruluşunda, büyümesinde, 
şahlanmasında, zirveden yeni ufuklara yol almasında ter 
akıtan ahde vefa erleri, kısa film yarışmasının jüri üyeleri 
ve çok sayıda davetlinin katılımıyla Hacettepe Üniversitesi 
Beytepe Yerleşkesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 
ödül töreninin açılışında konuşan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-
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görülen Ali Cabbar’a ödülünü ve plaketini Mehmet Akif İnan’ın 
kızı Banu İnan takdim etti. 

Programın sonunda, Genel Başkan Ali Yalçın, Jüri Başkanı 
İsmail Güneş’e, üyeler Enver Gülşen ve Suat Köçer’e 
plaketlerini takdim etti. 

Kısa film yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi 

Daha sonra, dereceye girenlere ödülleri verildi. 218 filmin 
katıldığı yarışmada birinciliği ‘Sebat’ filmiyle kazanan Mert 
Şansal’a ödülünü ve plaketini Millî Eğitim Bakan Yardımcısı 
Orhan Erdem; ikinciliği ‘Okul Yolu’ filmiyle kazanan Pelin 
Uzun’a ödülünü ve plaketini Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın; üçüncülüğü ‘Kâğıt Düşler’ filmiyle 
kazanan Orhan Bağcı’ya ödülünü ve plaketini Eğitim-Bir-Sen 
Onursal Başkanı ve Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu; 
‘Zeytin Ağacı’ filmiyle Mehmet Akif İnan Özel Ödülü’ne layık 
görülen Ali Aktemur’a ödülünü ve plaketini Eğitim-Bir-Sen eski 
Başkan Vekili, Mehmet Akif İnan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Özer; ‘Köksüz’ filmiyle Erol Battal Teşvik Ödülü’ne layık 

sımsıkı ayakta tuttuğunu, bilmenin ve bildiğini paylaşmanın 
toplumları ve insanlığı dönüştürmek olduğunu söyledi. Yalçın, 
yarışmada dereceye giren genç yazarları tebrik etti.

Genç Memur-Sen Başkanı Eyüp Beyhan ise, Genç Memur-
Sen’in gençleri geleceğe hazırlayan bir okul olduğunu 
belirterek, projenin gençlere çok büyük katkısının olacağını 
kaydetti. 

Konuşmaların ardından, dereceye giren genç yazarlara 
ödülleri takdim edildi. Üç kategoride birincilik ödülleri Tuğba 
Altıparmak, Vildan Tınmaz ve Feyza Ebrar Acar’a verildi. 

Proje kapsamında katılımcıların seçilen kitapları okuması, 
kitaplarla ilgili kompozisyon yazması gerekiyor. 10 kişilik 
öğrenci gruplarına bir öğretmen rehberlik ediyor. Projenin 
pilot aşamasındaki öğrencileri ilk olarak Aliya İzzetbegoviç, 

‘Bir Bilenle Bilge Nesil’ Buluşması Liseler Arası 
Kompozisyon Yarışması 

25 Mayıs 2017 

Genç Memur-Sen ile birlikte hayata geçirdiğimiz “Bir Bilenle 
Bilge Nesil” projesi kapsamında düzenlenen ‘Liseler Arası 
Kompozisyon Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler, 
Ankara Kocatepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle 
ödüllerini aldılar. 

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Ankara İl Millî 
Eğitim Müdürü Vefa Bardakcı, Genç Memur-Sen Başkan’ı 
Eyüp Beyhan, projeye dâhil olan öğretmenler, öğrenciler 
ve ailelerinin katıldığı programda konuşan Eğitim-Bir-Sen 
ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, projenin önemine 
dikkat çekerek bilginin, insanı bütün olup bitenlere karşı 
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Malcolm X ve Hasan El Benna’nın hayatının anlatıldığı kitapları 
okudular. 

2018’de 43 bin öğrenciyi kitapla buluşturduk

Eğitim-Bir-Sen olarak, 3 Şubat 2017’de başlattığımız ve 2018 
yılında 43 bin öğrenciyi kitapla buluşturduğumuz “Bir Bilenle 
Bilge Nesil” projesine 2019’da da devam edeceğiz. İstiyoruz ki, 
ilim irfanla buluşsun, tecrübe geleceğe pusula olsun. 

Yedi Bölgede “Yedi Güzel Adam Kütüphanesi” 

Ocak 2016

Genç Memur-Sen’le birlikte Çanakkale, Manisa, Kahramanmaraş, 
Van, Şanlıurfa, Trabzon, Kırşehir, Samsun, Antalya, İzmir, Siirt, 
Kayseri, Elazığ, Bursa, Gaziantep, Aydın, Adana, Bilecik, Konya, 
Amasya ve Ağrı olmak üzere toplam 21 kütüphane kurduk.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, milletvekilleri, 

şube başkanları, jüri üyeleri ve çok sayıda davetlinin katıldığı 

törende konuşan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel 

Başkanı Ali Yalçın, eğitimin, dünden kalan sorunların da 

yarına ilişkin yürüyüşün de ana omurgası olduğunu vurguladı. 

Eğitim çalışanlarının özlük, mali ve sosyal hakları için 

mücadele etmenin yanı sıra, entelektüel, sanatsal faaliyetlere 

de oldukça yakın durup, yoğun ilgi göstererek sendikacılığı 

alışılmış tarzının dışında bir üslupla yaptıklarını kaydeden 

Yalçın, “Daha başından, kültür ve sanat, kurucu üyelerimizi bir 

araya getiren ortak faaliyet alanı olmuştur. Bu alanı asla ihmal 

“Eğitim” temalı 4. kısa film yarışması 

1 Ekim 2017

Eğitim-Bir-Sen olarak, kısa film yarışmamızın dördüncüsünü 

“Eğitim” temasıyla düzenledik. Eğitimin önemine dikkat 

çekmek, eğitim süreçlerinde yaşananları, eğitimin önemli 

ve özel taraflarına odaklanacak hikâyeleri ortaya çıkararak 

sinemanın etkileyici gücüyle buluşturmak; bu konuda 

toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlediğimiz 

yarışmanın gala ve ödül töreni 16 Şubat 2018’de İstanbul’da 

yapıldı. 
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Teşvik Ödülü’ne layık görülen Muhammet Emin Altunkaynak’a 
ödülünü ve plaketini Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar 
takdim etti.

Programda, Genel Başkan Ali Yalçın, Bakan Numan 
Kurtulmuş’a; Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yusuf 
Büyük ise usta yönetmen Semih Kaplanoğlu’na tablo takdim 
etti.

Program, jüri üyeleri oyuncu Gökhan Atalay’a, gazeteci-yazar 
Nihal Bengisu Karaca’ya, sinema yazarı Enver Gülşen’e, sanat 
tarihçisi İsmail Erdoğan’a plaketlerinin verilmesiyle sona erdi.

etmeyen inşa ve ihya süreci bugün de devam etmektedir. 
Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan’ın, ülkemizin 
önde gelen şair, düşünce ve sanat adamlarından biri olması 
bizim için ayrı bir anlam taşımaktadır. Akif İnan’dan bu yana 
varlığımızın esas amaçlarından biri olarak kabul ettiğimiz 
fikri, sanatsal çalışmaları hiç ihmal etmedik, hep teşvik ettik, 
bu alana giden yolları açmaya gayret ettik. Bu maksatla, dört 
yıldır kısa film yarışması yapıyoruz” dedi. 

Konuşmaların ardından, dereceye giren eser sahiplerine 
ödülleri verildi. 276 filmin katıldığı yarışmada birinciliği ‘Misket’ 
filmiyle kazanan Mutlu Kurnalı’ya ödülünü ve plaketini Kültür 
ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş; ikinciliği ‘Dedemle Bir 
Gün’ filmiyle kazanan Nizamettin Kars’a ödülünü ve plaketini 
Genel Başkan Ali Yalçın; üçüncülüğü ‘Word’ filmiyle kazanan 
Mesude Samur’a ödülünü ve plaketini İstanbul Milletvekili 
Hüseyin Bürge; ‘Bereket’ filmiyle Mehmet Akif İnan Özel 
Ödülü’ne layık görülen Mehmet Nişancı’ya ödülünü ve plaketini 
Yönetmen Semih Kaplanoğlu; ‘Teferruat’ filmiyle Erol Battal 

programda aldı. Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, 

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Diyanet-Sen Genel 

Başkanı Mehmet Bayraktutar, Memur-Sen Genel Başkan 

Yardımcısı Mehmet Emin Esen, Toç Bir-Sen Genel Başkanı 

Hüseyin Öztürk, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Can 

Cankesen, Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan, 

Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Atif Ala, Temel 

Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Özel Eğitim ve Rehberlik 

‘Eğitimden Bir Kare’ fotoğraf yarışması 

12 Ekim 2017

“Eğitimden Bir Kare” sloganıyla fotoğraf yarışması 

düzenledik. Eğitim olgusunun bireysel ve toplumsal önemini 

fotoğraf sanatının etkileyici dilinden faydalanarak anlatmayı 

amaçladığımız yarışmada dereceye giren fotoğrafların 

sahipleri, ödüllerini 20 Nisan 2018’de Ankara’da yapılan 
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dereceye girdi. Yarışmada ‘Okursan Büyürsün’ fotoğrafıyla 
birinci olan İlhan Kılınç’a ödülünü Millî Eğitim Bakan Yardımcısı 
Orhan Erdem; ‘Her Yerde Oku’ fotoğrafıyla ikinci olan İskender 
Selçuk’a ödülünü Genel Başkan Ali Yalçın; ‘Fedakâr Öğretmen’ 
fotoğrafıyla üçüncü olan Ömer Yasin Ergin’e ödülünü Millî 
Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Atif Ala; ‘Ödev’ 
fotoğrafıyla Mehmet Akif İnan Özel Ödülü’ne layık görülen Gülin 
Yiğiter’e ödülünü Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu 
takdim etti. Ödül töreninin ardından sergi açılışı yapıldı.

Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, Hayat Boyu Öğrenme 
Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, eğitimciler, jüri üyeleri, 
dereceye giren eserlerin sahipleri ve üyelerin katıldığı 
programın açılışında konuşan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-
Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, programın açılışında yaptığı 
konuşmada, medeniyet değerlerimizi ihya etmek, kültürel 
mirasımızı yarınlara aktarmak, sanatçılarla sendikamızı 
tanıştırmak, üyelerimizle sanat alanında da buluşmak, 
gençlere fırsat, ustalara imkân olmak, eğitimin kare 
kare çoğalmasını, toplumla buluşmasını sağlamak, tüm 
objektifleri eğitime odaklamak ve emeği objektif bir şekilde 
görünür kılmak için ‘Eğitimden Bir Kare’ fotoğraf yarışmasını 
düzenlediklerini söyledi. 

Ödül töreni ve sergi açılışı

Konuşmalardan sonra, dereceye giren fotoğraf sahiplerine 
ödülleri verildi. 772 yarışmacının 2 bin 299 fotoğrafla katıldığı 
yarışmada sergilenmeye layık görülen 54 fotoğraftan 4’ü 

Yörük, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol 

Akgün, Tiran Belediye Başkan Vekili Abaz Hado, Millî Eğitim 

Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Turan Akpınar, Tiran Yunus 

Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Osman Demirbaş, Eğitim-Bir-

Sen Genel Başkan yardımcıları Hasan Yalçın Yayla ve Atilla 

Olçum, Arnavutluk eğitim sendikası (SPASH) Başkanı Nevruz 

Kaptelli, öğretmenler ve dereceye giren öğrencilerin katıldığı 

ödül töreninde konuşan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen 

Genel Başkanı Ali Yalçın, Türk-Arnavut halklarının ‘Kardeşlik 

‘Kardeşliğin Hikâyesi’ mektup yarışması 

7 Haziran 2018

Eğitim-Bir-Sen, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı ve 

yerel sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle, Türkiye-Arnavutluk 

kardeşliğini öne çıkarmak amacıyla Arnavutluk’taki ortaokul 

ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen “Kardeşliğin 

Hikâyesi” konulu mektup yarışması ödül töreni Tiran’da 

gerçekleştirildi. Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet 
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olarak, hep birlikte insan onuruna yakışır, adil bir sistem için 
mücadele etmeliyiz. Bu çerçevede, ortak eğitim ve paneller 
yapmak, ortak sorunlarımızı tartışarak ortak çözümler 
bulmak ana hedefimizdir. Bu bağlamda, uluslararası düzeyde 
diğer emek örgütleri ile ilişkilerimizi önemsiyor ve hedefimize 
ulaşmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Birlik bizi daima 
güçlü kılacaktır” değerlendirmesinde bulundu. 

Konuşmaların ardından, dereceye giren eser sahiplerine 
ödülleri verildi.

Hikâyesi’nin Osmanlı döneminden başlamak üzere günümüze 
kadar devam ettiğini belirterek, “Balkanlar, bizim tarihi 
coğrafyamızın ayrılmaz ve en öncelikli parçasıdır, özellikle de 
Arnavutluk. Arnavutlarla ilişkilerimiz etle tırnak gibi öylesine 
kaynaşmıştır ki, bugün Türkiye’den Arnavutluk’a gelen birisi 
asla yabancılık çekmez. Aynı şekilde Arnavutluk’tan Türkiye’ye 
gidenler de öyle” dedi. 

Tarihin, bir anlamıyla da toplumların karşılaşma, buluşma ve 
birbirlerini tanıma, anlama, birikim ve tecrübelerini aktarma, 
etkilenme tarihi olduğunu kaydeden Yalçın, şunları söyledi: 
“Bugün Arnavutluk ve Türkiye sendikacıları olarak burada 
bulunuşumuz da bu anlamda önemli bir kazanımdır. Eğitim-
Bir-Sen, ırkına, ideolojisine, dinine bakmaksızın her türlü 
haksızlığa, şiddete, katliama, terörizme karşı sesini yükselten 
bir sivil örgüttür. Bu nedenle, sendikal bağlamda uluslararası 
dayanışmayı önemli bulmaktayız ve birçok ülkenin eğitim 
sendikalarıyla iş birliği içerisindeyiz. Bunlardan biri SPASH’dir. 
Bu nedenle, SPASH Genel Başkanı Nevruz Beye teşekkür 
etmek istiyorum.” 

Değerlere bağlı ve topluma hizmet edecek nesiller 
yetiştirmeleri gerektiğini vurgulayan Ali Yalçın, “Biz inanıyoruz 
ki, ancak iş birliği ve dayanışma içerisinde bulunarak 
sorunlarımıza çözüm üretebilir ve bu adaletsiz dünya 
düzenine karşı adaletli bir dünya kurabiliriz. Emeğin örgütlü 
gücünü ulusal zeminlerle sınırlı tutarsak, küresel sermayenin 
karşısında direnemeyiz. Bu nedenle, herkesin sorumluluk 
alması ve mücadele etmesi gerekiyor. Emek örgütleri 
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Ödül töreni 

Konuşmaların ardından, dereceye giren eser sahiplerine 
ödülleri verildi. İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden 
Zeynep Salman “Aynadaki Hüzün” isimli eseriyle birincilik, 
Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Mustafa Gürbüz 
Kesmez “Aranan Ayna” isimli eseriyle ikincilik, Marmara 
Üniversitesi’nden Abdullah Atala “İki Varlık Arasından 
Müşterek Ruh” isimli eseriyle üçüncülük ödülünü aldı. Bingöl 
Üniversitesi’nden Mihriban Kutan “Aşk-ı Vefa” isimli eseriyle, 
Selçuk Üniversitesi’nden Elif Şeker “Bir Şehit Sedasıyla ‘Dost’” 
isimli eseriyle, İstanbul Üniversitesi’nden Muhammed Fatih 
Damkacı “Volkan” isimli eseriyle, Gaziantep Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi’nden Elif Çelikal “Dostluk Temrini” isimli eseriyle 
Mehmet Akif İnan özel ödülüne layık görüldü.

“Dostluk ve Vefa” Üniversitelerarası   
Deneme Yarışması 

5 Ekim 2018

Genç Memur-Sen ve Akademik Düşünce, Eğitim, Medeniyet 
Topluluğu (ÂDEM) ile birlikte Fethi Gemuhluoğlu anısına 
“Dostluk ve Vefa” Üniversitelerarası Deneme Yarışması 
düzenledik. Yarışmanın ödül töreni, Millî Eğitim eski Bakanı, 
Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Gemuhluoğlu’nun 
dostları ve sevenleri, yarışmada dereceye giren öğrenciler, 
aileleri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla Ankara’da yapıldı. 

Programın açılışında bir konuşma yapan Eğitim-Bir-Sen ve 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Fethi Gemuhluoğlu’nun 
zor olana, insan yetiştirmeye talip olduğunu ifade ederek, 
“O bir gönül adamı olarak doğduğu, yetiştiği toprağa vefa ile 
bağlanmış, bu topraktan aşk ve bilgeliği emerek büyümüş, 
gölgesinde insanlığa hizmet edecek gençler yetişen koca 
bir çınardır. O çınarın gölgesinde yetişen gençler bugün yeni 
çınarlar olarak boy veriyor” dedi. 

Genç Memur-Sen Başkanı Eyüp Beyhan ise, Fethi 
Gemuhluoğlu’nun, bütünleştirici tutumu ve herkese 
sevgiyle yaklaşmasından dolayı etrafında aydın bir çevre 
oluşturduğunu, okuyan ve düşünen bir ilim halkası oluşturmayı 
başardığını söyledi. 
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Nepal’e bir TIR gıda yardımı

29 Nisan 2015

Nepal’de meydana gelen deprem sonrası zor günler yaşayan 

depremzedelere bir TIR gıda yardımı yapma kararı aldık. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen 

Genel Başkanı Ali Yalçın, “Erdemli sendikacılık anlayışımızın 

gereği olarak, depremin sarstığı Nepal’e yardıma koşuyoruz. 

Nepalli kardeşlerimizin ırkına, dinine ve rengine bakmadan 

sıcak bir samimiyetle yardım elimizi uzatıyoruz. İnsani 

yardımlar noktasında marka hâline gelmiş İHH ile müşterek 

çalışma yürüterek Nepalli depremzedelere bir TIR gıda 

yardımı yapmak suretiyle desteğimizi başlatıyoruz” dedi. 

25 Nisan Cumartesi günü Nepal’de meydana gelen 7,8 

büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 5 binleri aştığını, 

yaralı sayısının 8 bini bulduğunu, 1 milyon 500 bin kişinin acil 

yardıma muhtaç olduğunu, 27 milyon nüfusun 8 milyonunun 

depremden olumsuz etkilendiğini belirten Yalçın, “Yeni 

gelişmelere göre, yönetim kurulumuz toplanarak sosyal 

ortaklarımızla kampanyamızı genişletecek ve yardımlarımızı 

artıracak yaklaşımları devreye sokabiliriz. Şimdilik acil olarak, 

bir TIR gıda yardımı ile Nepalli kardeşlerimizi bağrımıza 

basıyoruz, onlara yanlarında olduğumuzu, yalnız olmadıklarını 

buradan ifade ediyoruz” şeklinde konuştu. 

İHH Temsilcisi Mustafa Sinan, yardımdan dolayı Eğitim-Bir-

Sen ve Memur-Sen yöneticilerine teşekkür etti.

Paylaşma ve kardeşlik ayında ‘mazlumlar için 
infak vakti’ 

24 Haziran 2015

Paylaşma ve kardeşlik ayında “Mazlumlar İçin İnfak Vakti” 
sloganıyla yardım kampanyası başlattık. 

Kampanya kapsamında Filistinlilere 1000 koli gıda yardımı, 
ihtiyaç sahibi bin kişi ile iftar ve 100 Filistinli çocuğa bayramlık 
giyim yardımı gerçekleştirilecek; Tel Abyad’dan Türkiye’ye 
sığınanlara yönelik bir TIR’lık gıda yardımı, Kosova’nın 
güneyinde bulunan Mamuşa’da 200 kişilik bir iftar programı 
ve Budist zulmü altındaki Arakanlı mazlumlara 20 bin TL’lik 
gıda yardımı yapılacak. 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
Ramazan’ın kardeşlik ve paylaşma ayı olduğunu ifade 
ederek, “Biz de insani görevlerimizi yerine getirmek, bu 
mübarek günleri hayrı inşa, merhameti ifa günleri olarak 
değerlendirmek istiyoruz. Derdimiz sadece sevap kazanmak 
değil, Allah’ın rızasına talip olmanın hakkını vermektir. 
Hedefimiz, elimiz yettiğince, gücümüz ölçüsünde, maddi 
imkânlarımızı, manevi hazlarımızı infak ayı Ramazan’da 
kardeşlerimizle, mazlumlarla ve mağdurlarla paylaşmaktır” 
dedi.

IV. SOSYAL YARDIMLAR
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Terör mağdurlarına ve Bayırbucak Türkmenlerine 
yardım kampanyası başlattık 

24 Aralık 2015

Hendek terörü yüzünden mağdur olanlara ve Bayırbucak 

Türkmenlerine yardım kampanyası başlattık. “Merhamet 

TIR’ları Yola Çıkacak, Hendekleri Aşacak, Bayırbucak’a 

Ulaşacak” kampanyasını, Hak-İş ile birlikte 100 bin TL’lik nakit 

yardımıyla başlattık. 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 

toplantıda yaptığı konuşmada, “Anadolumuzun, kardeşlik 

coğrafyamızın beş yapraklı merhamet yoncası misali Memur-

Sen, Hak-İş, İHH ve Türk Kızılayı olarak insani değerlerin 

ve insanlık erdeminin garantörlüğünün hakkını vermenin 

gayretiyle, mazlumlara, mahzunlara, mağdurlara umut olma 

hedefiyle ‘Merhamet TIR’ları Yola Çıkacak, Hendekleri Aşacak, 

Bayırbucak’a Ulaşacak” yardım kampanyamız için bismillah 

diyoruz. 

Bu kampanyamızla, hem hendek terörü mağduru Kürt 

kardeşlerimize hem de katil Esed ve zalim Putin imalatı devlet 

terörünün son mağduru Türkmen kardeşlerimize birlikte el 

uzatacağız” dedi. 

Yalçın, hedeflerinin 81 ilden, yiyecek ve giyecek malzemeleriyle 

merhamet TIR’larını doldurmak ve bunun sayısını en kısa 

sürede 100’e ulaştırmak olduğunu söyledi.

Cizre’de terör mağduru 1200 aileye   
yardım dağıttık 

25 Haziran 2016

Cizre’de terör mağduru 1200 aileye yardım dağıttık. Yardım 
dağıtımı dolayısıyla bir açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Genel 
Başkan Vekili Latif Selvi, “Ramazan  boyunca mağduriyetin 
yaşandığı, insanımızın sıkıntı çektiği her bölgeye gruplar 
hâlinde arkadaşlarımızla ziyaret yapıyor, yardımlar 
götürüyoruz. Yüksekova, Kilis, Sur, Nusaybin, Midyat’tan 
sonra, Deniz Feneri   ile Cizre’deyiz. Mağduriyetin olduğu 
her yerde kardeşliğimizin gereği olarak üzerimize düşeni 
yapmaya çalışıyoruz” dedi. 

Latif Selvi ve Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa, yardım 
dağıtımının ardından, Cizre Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen 
“Kardeşlik İftarı” programında terör mağduru ailelerle bir 
araya geldi. 
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15 Temmuz Dayanışma Kampanyası’na destek 
verdik 

18 Ağustos 2016

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında 
şehit düşen vatandaşların aileleri ve gaziler için başlatılan ve 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca yürütülen 15 Temmuz 
Dayanışma Kampanyası’na destek verdik.  Eğitim-Bir-Sen ve 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’a 1 milyon liralık destek 
çekini teslim ederek, “Şehit ve gazilerimizle dayanışmamızı 
kayıt altına alıyor, kampanyaya 1 milyon TL bağış ile vira 
bismillah diyoruz. Kana susamış Fetullahçı teröristlerin 15 
Temmuz darbe girişiminde tanklara, uçaklara, helikopterlere, 
kurşunlara karşı gövdelerini siper eden şehitlerimizin aileleri 
ve gazilerimiz için başlatılan ‘Dayanışma Kampanyası’na 
tüm teşkilatımızla desteğimizi sürdüreceğimizi de deklare 
ediyoruz” dedi.

‘Halep’i Açlıktan, İnsanlığı Utançtan Kurtar” 
kampanyası 

9 Aralık 2016

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
Halep’e 81 ilden 81 TIR yardım yapılacağını ifade ederek, 
“Faaliyetlerimiz süreç içinde düzenli bir şekilde devam 
edecek. Amacımız Halep’i açlıktan, insanlığı utançtan 
kurtarmaktır” dedi. 

Türk Kızılayı Genel Müdürü Mehmet Güllüoğlu, Deniz Feneri 
Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, Cansuyu Yardımlaşma 
ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü ve İHH 
Ankara Şube Başkanı Mustafa Sinan’ın katıldığı toplantıda 

konuşan Yalçın, Halep’e 81 ilden 81 TIR yardım yapılacağını 
belirterek, şunları söyledi: “Bizler, Memur-Sen, Kızılay, İHH, 
Cansuyu Derneği, Deniz Feneri olarak ilk aşamada Halep’e 81 
tır un ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu faaliyetlerimiz süreç içinde 
düzenli bir şekilde devam edecek. Amacımız Halep’i açlıktan, 
insanlığı utançtan kurtarmaktır.”

‘İnsanlık Pusulamız, Arakan Rotamız’ 

20 Eylül 2017

“İnsanlık Pusulamız, Arakan Rotamız” temasıyla Türk Kızılayı, 
İHH, Cansuyu ve Deniz Feneri ile birlikte yardım kampanyası 
başlattık. 100 bin liralık yardım çekini Arakan’a gönderilmek 
üzere yardım kuruluşlarına teslim ettik. 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
“Arakan için destek verin” çağrısında bulundu. Myanmar 
ordusunun ve Budistlerin 25 Ağustos’tan itibaren Arakanlı 
Müslümanlara karşı dozunu artırdıkları ve sistemli hâle 
getirdikleri saldırıların katliam boyutunu aştığına dikkat 
çeken Yalçın, yüz binlerce Arakanlı’nın Bangladeş’teki sınır 
kamplarında yaşamak için desteğe ihtiyaçlarının olduğunu 
söyledi. Arakan’daki zulme dikkat çekmek için 81 ilde yaptıkları 
açıklamalarda, Arakanlıların yanında olduklarını, Arakan için 
insani yardım ve diplomasi konusunda ciddi adımlar atılması 
için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazır 
olduklarını bütün kamuoyuna, ilgili ve yetkili herkese deklare 
ettiklerini dile getiren Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Bugün beyan ettiğimiz iradenin gereği olarak, dört önemli 
yardım kuruluşumuzla birlikte Arakan için ‘İnsanlık Pusulamız, 
Arakan Rotamız’ kampanyasını başlattık. Bu vesileyle, 
başta AFAD olmak üzere, Arakan halkına yardım ulaştıran 
bütün kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Başta üyelerimiz 
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yüz binlerce yetimin bu zulmün ağır yükü altında çaresizce 
ezilmeye mahkûm edildiğini kaydetti. 

Yetim bir peygamberin ümmeti olarak, dünyanın her tarafından 
yetim öğrencilere ‘İyilikte Yarışan Sınıflar’ sloganıyla 
başlattıkları çalışmayla can suyu olmaya, umut aşılamaya 
çabaladıklarını belirten Yalçın, çocuklarda infak duygusunun, 
yardımlaşma duygusunun, insanlarla duygudaşlık özelliğinin 
artırılmasının önemli olduğuna dikkat çekerek, “Bu noktada 
bu projeyi son derece önemsiyoruz. Ülkemiz, dünyada insani 
yardım konusunda birinci ülkelerden biridir. Dolayısıyla 
nerede bir afet, felaket varsa ülkemiz imkânlarını seferber 
ediyor. Biz de örgütlülüğümüzün zekâtı olarak, bu kıymetli 
çalışmayı devam ettirmeyi son derece önemsiyoruz. Kanayan 
yaramız olan yetimlerimize sahip çıkmaya, 81 ilimizde onlara 
katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi. 

olmak üzere, 80 milyon insanımızın bu kampanyaya destek 
vermesini tarihî bir sorumluluğun yerine getirilmesi olarak 
görüyor, kampanyamızın Arakanlıların acısını bir nebze olsun 
hafifletmesini ve hayatta kalma mücadelesi veren Arakanlılar 
için bir ihya eli olmasını temenni ediyorum.”

İyilikte istikrar için imzamızı yeniledik 

2 Kasım 2018

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
yürekleri vurulmuş kuşlar gibi çırpınan kimsesizlerin kimsesi 
ve umudu olmanın İslami, insani ve vicdani sorumlulukları 
olduğunu ifade ederek, “Bu sorumluluk bilinciyle 2013’ten 
bu yana İHH tarafından düzenlenen ‘İyilikte Yarışan Sınıflar’ 
projesine ‘Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var’ kampanyası 
başlatarak destek verdik, vermeye de devam ediyoruz. 
İnsanlığın, hele de çocukların yeryüzünü saran çığlıklarını 
duyan kalplerimiz ancak iyilikle yatışabilir. Zamanı aşan 
duyarlılığımızın gereği olarak, iyilikte istikrar için imzamızı 
yeniliyoruz” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen ve İHH arasında “İyilikte Yarışan Sınıflar” 
projesi iş birliği protokolü imzalandı. İHH Genel Başkanı 
Bülent Yıldırım, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif 
Selvi, Başkan yardımcıları Ramazan Çakırcı, Şükrü Kolukısa, 
Hasan Yalçın Yayla ve Atilla Olçum’un katılımıyla düzenlenen 
imza töreninde konuşan Genel Başkan Ali Yalçın, hayata ve 
insana karşı sorumluluklarının bir gereği olarak medeniyet 
değerlerimizin pratiğe dönüşmesine büyük önem verdiklerini 
söyledi. Emperyalistlerin coğrafyamızı hedef alan zalimce 
saldırıları sonucu Suriye’den Arakan’a kadar şehirlerin 
harap olduğunu, insanların katledildiğini dile getiren Yalçın, 
milyonlarca annenin çocuksuz, çocukların annesiz kaldığını, 
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pençesinde kıvranıyor. Ülkede 10 milyon kişi, sağlık hizmetine 
erişimin tamamen ortadan kalktığı bölgelerde yaşıyor. Kolera 
salgını bir milyondan fazla kişiyi etkiledi ve bunlardan iki bin 
üç yüzü öldü. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre Yemen’de 
her 10 dakikada bir çocuk savaş nedeniyle can veriyor. 
Binlerce okul eğitim hizmeti vermekten uzak, harap vaziyette. 
Altyapı büyük oranda çökmüş durumda” dedi. 

Başta bölgedeki sendikalar olmak üzere, dünyanın birçok 
ülkesindeki emek örgütleriyle iletişime geçerek inisiyatif 
almaya kararlı olduklarının altını çizen Yalçın, şöyle konuştu: 
“Eğer ‘gerek devlet düzleminde’ ‘gerekse sivil toplum 
kuruluşları düzleminde’ biz bir an önce bu inisiyatifi almaz, 
sorunu en basit ifadesiyle ötelersek başkaları gelir ve kendi 
düzenlerini kökleştirirler. Görüldüğü gibi biz Yemen konusuna 
‘ikili bir strateji’ ile yaklaşıyoruz. Oradaki kanı durdurmak için 
bu iki stratejinin de bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. 
Bunun ilk adımı, şüphesiz şu an abluka altına alınmış insanlara 
‘gıda ve ilaç yardımı’ yapmaktır. Memur-Sen, HAK-İŞ, Kızılay, 
AFAD, İHH ve Deniz Feneri olarak ilk aşamada 200 bin TL’lik 
başlangıçla ‘bir bağış kampanyası’ başlatıyoruz.”

Yıldırım: Yetim konusunda büyük destek veren   
Eğitim-Bir-Sen’e teşekkür ediyorum 

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ise, Eğitim-Bir-Sen’in 
yardım kuruluşlarına kapısını açtığını ifade ederek, “Hangi 
yardım kuruluşu önemli bir proje getiriyorsa hiç ayrım 
yapmadan ‘yeter ki bu yardım kuruluşları doğru ve dürüst 
çalışsın’ ilkesine uyarak hepsiyle protokol imzaladılar. Bu 
konuda da kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu çerçevede 
de ‘İyilikte Yarışan Sınıflar’ projesini kendi yönetimlerinde 
değerlendirdiler ve başarılı buldular. Altı yıldır Millî Eğitim 
Bakanlığı, Eğitim-Bir-Sen, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İHH 
olarak, yürütmüş olduğumuz bu proje milyonlarca gence 
ulaştı” şeklinde konuştu. 

Konuşmaların ardından, Ali Yalçın ve Bülent Yıldırım, “İyilikte 
Yarışan Sınıflar” projesi iş birliği protokolünü imzaladı.

Yemen için yardım kampanyası başlattık 

22 Kasım 2018

Yemen’deki insani drama ‘dur’ demek için İHH, Deniz Feneri, 
Türk Kızılayı ve AFAD ile birlikte, “Yemen İnsanlığı Bekliyor” 
temasıyla yardım yardım kampanyası başlattık. Yardım 
kampanyası dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında 
konuşan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, Yemen’de yaşananın iç çatışma görünümlü büyük bir 
oyun olduğunu söyledi. 22 milyonluk nüfusun üçte ikisinin 
temel insani ihtiyaçlar noktasında yardıma muhtaç, 8,5 milyon 
insanın açlık sınırında, 7 milyonun ise beslenme şartları 
açısından kötü durumda olduğunu ifade eden Yalçın, “Yarım 
milyon çocuk kötü beslenme nedeniyle ağır hastalıkların 
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genel şartlarında yer alan listedeki oranlar dâhilinde tıbbi 

tedaviden ve sürekli sakatlık hâlinin tespitinden sonra sürekli 

sakatlık tazminatı sigortalıya ödenecek. Kaza sonucu sürekli 

sakatlık tazminatının 15 bin TL olarak ödenmesi konusunda 

anlaşmaya varıldı. Grup Ferdi Kaza Sigorta poliçesi primleri 

sendikalar tarafından karşılanacak olup, üyeler herhangi bir 

ücret ödemeyecek. 

Protokole imza atan Genel Başkan Ali Yalçın, Memur-Sen 

üyelerine avantaj sağlayacak anlaşmanın önemine dikkat 

çekerek, “Yaptığımız anlaşmaya göre üyelerimiz büyük 

avantajlar elde edecek. Projenin üyelerimize hayırlı olmasını 

diliyorum” dedi. 

Üyelerimize ferdi kaza sigortası hizmeti 

13 Nisan 2016

Sigorta primleri Genel Merkez’den ödenmek üzere üyelerimiz 
adına S.S. Doğa Sigorta Kooperatifi (Etüt İnteraktif Sigorta 
Ltd.Şti acente) ile 15 bin TL tazminat karşılığında Grup Ferdi 
Kaza Sigortası sözleşmesi yaptık. 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 
ve S.S. Doğa Sigorta Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı 
Nihat Kırmızı’nın imzaladığı protokole göre, üyelerimizin 
yararlanacağı poliçenin teminat tutarları ve kapsamı şu 
şekildedir: 

Sigortalı, poliçe şartları kapsamındaki bir kaza neticesinde 
ve poliçe süresi içerisinde vefat etmesi durumunda, sigorta 
tazminatı poliçede adı geçen lehtara ya da sigortalının yasal 
mirasçılarına ödenecek. Kaza sonucu vefat tazminatı 15 bin 
TL olarak belirlendi. 

Sigortalının poliçe süresi içinde ve poliçe şartları neticesinde 
sürekli sakat kalması durumunda, ferdi kaza sigortası 

FERDİ KAZA SİGORTASI DOSYA VE ÖDEME TABLOSU

YILLAR
ÖDEME YAPILAN 

DOSYA SAYISI
BEKLEMEDE OLAN 

DOSYA SAYISI
ÖDENEN TOPLAM TUTAR

2016 9 - 135.000,00.-₺

2017 18 - 270.000.00,-₺

2018 3 6 45.000.00,-₺
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9. Türkiye Buluşması ve 30. Başkanlar Kurulu 
toplantısı İstanbul’da yapıldı 

20-22 Mart 2015

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Nöbete ücret 
mücadelemizde ısrarlı ve kararlıyız. Çözülen her sorunun, 
alınan her kazanımın altında yerimiz, terimiz ve imzamız 
vardır. Bu sorunu da biz çözeceğiz. Etki de yetki de bizdedir” 
dedi. 

9. Türkiye Buluşması 30. Başkanlar Kurulu toplantısı 
İstanbul’da yapıldı. ‘400 bin üye hedefi’ ile gerçekleştirilen 
toplantının açılışında konuşan Ali Yalçın, eğitim çalışanlarının 
birçok sorununu son iki yılda imzaladıkları toplu sözleşmelerle 
çözdüklerini ifade ederek, sendika olarak, eğitim çalışanlarının 
en büyük sıkıntılarından biri olan nöbete ücret sorununu da 
çözmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti. Ek ders 
ücretlerindeki ve sınav görevlerindeki ücret adaletsizliğinin 
giderilmesi için yetkililerle görüştüklerini ve sınavda kapıda 
güvenliği sağlayana 120 TL, içeride sınavı yapana 45 TL 
çelişkisinin bir an önce giderilmesi için mücadelelerini 
sürdürdüklerini belirten Yalçın, “Kadın çalışanların doğum 
izni ve süt izni konusunda taleplerimiz var, toplu sözleşme 
masasında önemsediğimiz konulardan biridir. Yeni dönemde 
yeni açılımların ve kazanımların sağlanması konusunda 
irademizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu. 

Büyük bir davamız, ulvi bir gayemiz var 

Eğitim-Bir-Sen’in, eğitimin ‘millî’ sıfatıyla uyumlu, yerli 
değerlerle donanmış, tarihiyle ve kültürüyle barışık bireyler 

yetiştirilmesi noktasında sorumluluk aldığını kaydeden Yalçın, 
bundan sonra da eğitim meselelerinin çözümüne yönelik 
politikalar üretmeye devam edeceklerini, samimiyetle, ihlâsla, 
iyi niyetle yol almanın çok büyük sonuçlar doğurabileceğini 
‘bir kelebeğin kanat çırpması, dünyanın yarısını dolaşabilecek 
büyük bir kasırgaya neden olabilir’ şeklinde ifade edilen 
kelebek etkisi teorisiyle adımlarını küçümsemeden, 
değersizleştirmeden gürleştirdiklerini söyledi. 

Genç Memur-Sen, insanlığa hizmet duruşumuzun eseridir 

“Büyük ve kurumsal teşkilatların iki olmazsa olmazı vardır” 
diyen Ali Yalçın, “Biri gençlik, diğeri de kadın örgütlemesidir. 
Genç-Memur-Sen’i, Memur-Sen’in en önemli projesi olarak 
görüyoruz. Genç Memur-Sen, insanlığa hizmet duruşumuzun 
eseridir. Gençlerin sorumluluk almasını, gençlerimizin 
daha erken yaşlarda sivil toplum örgütlenmesine katılımını 
önemsiyoruz. Yeni bir ruhla, yeni bir heyecanla, yeni bir 
aşkla, yeni bir yapılanmayla ve yenilenme bilinciyle hareket 
ederek,  ‘ilim, irfan ve hikmet yolunda çağın soylu gençliğini’ 
ve gençlik liderlerini yetiştirmek adına, Genç Memur-Senimizi 
daha güçlü kılmak için her türlü desteği vereceğiz” ifadelerini 
kullandı. 

Kadın örgütlenmemizin çekirdeği oluşmuştur 

Kadınların sendikal hayatta hak ettikleri yere gelmesine 
yönelik adımlarını hızlandırdıklarını dile getiren Yalçın, “Kadın 
aklına, kadının dönüştürücü gücüne sendikal zeminde, 
özellikle de bizim hizmet sendikacılığı anlayışımızda çok 
büyük ihtiyaç var. Çalışanların yarısına yakını, sendikamızın 

I. BAŞKANLAR KURULU TOPLANTILARI ve TÜRKİYE BULUŞMALARI
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30. Başkanlar Kurulu sonuç bildirgesi 

-Toplumun yeni anayasa yapılması konusundaki beklenti, 

istek ve çabaları boşa harcanmamalı, 1921 ve 1924 

Anayasalarından beri ilk defa, doğrudan millet tarafından bir 

anayasa yapma fırsatı kaçırılmamalıdır. Yeni anayasamız, 

toplumun gelecekteki ihtiyaçlarını karşılama ve gelişmesine 

izin veren sadelik, esneklik ve tutarlılık içinde, özgürlükçü 

bir karaktere sahip olmalı, anayasa aracılığı ile milletin farklı 

siyasi çizgilerini zapturapt altına alma, devlet ve millet arasına 

mesafe koyma zihniyetinden uzak olmalıdır. 

-Geçmişte bize büyük acılar yaşatan, şiddet ve terörü sona 

erdirmek için gösterilen çalışma ve çabalar, bölgesel ve 

ulusal birçok problemin çözümüne katkı sağlayacağından 

samimiyetle desteklenmelidir. İnancımız odur ki, ülkemiz 

kendi iradesiyle başlatıp yönettiği bu süreç neticesinde, 

bölgesel ve küresel bir güç olma yönünde önümüzde duran 

en büyük engeli çözme muvaffakiyetini gösterecektir. Bu 

itibarla birlik ve beraberliğimizin önündeki en büyük engeli 

kaldırma yönünde atılan önemli bir adım olan çözüm sürecine 

desteğimiz güçlü bir şekilde devam edecektir. 

-Bugün ülkemizde toplumsal çeşitliliği ve çok kültürlülüğü 

çatışma sebebi ve zayıflık olarak gören zihniyetin bu 

doğrultuda çalışmalar yürüttüğünü, toplumun taleplerine bu 

dar bakış açısıyla karşı çıktığını görmekteyiz. Bizi biz yapan 

değerler ile ortak vicdanımızı koruyan her türlü çalışma 

desteklenmeli; hoşgörüden yoksun, insanları ötekileştiren 

ve ayrımcılığa neden olan her türlü faaliyetle kararlılıkla 

mücadele edilmelidir. 

hizmet kolunda ise yarıdan fazlası kadınlardan oluşmaktadır. 
Türkiye’nin ara rejim dönemlerinin eseri mağdur kitlenin 
önemli bölümünü kadınlar oluşturmaktadır. Bu yüzden 
kadınların sivil toplum alanına, özellikle de sendikal alana 
istekli, kararlı ve ısrarcı bir zeminle dâhil olmasına yönelik 
çalışmalar yapacağız” dedi. 

Özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımız 
sürecek 

Yalçın, sendika olarak üyelerinin özlük haklarının 
iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yanında küreselleşmenin 
neden olduğu sorunların çözümüne yönelik politika üretme 
konusunda var olan kapasitelerini daha ileri bir noktaya 
taşıyacaklarını, yeniden Büyük Türkiye’nin inşa edilmesinde 
en önemli belirleyici aktörlerden biri olacaklarını kaydetti. 

Konuşmanın ardından en çok üye yapan Şube başkanlarına 
plaket verildi. Daha sonra Genel Başkan Ali Yalçın, ilçe 
temsilcileriyle bir araya gelirken; Eğitim-Bir-Sen Genel 
Başkan Vekili Latif Selvi, Şube Başkan vekilleriyle; Genel 
Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, Teşkilatlanmadan 
Sorumlu Şube Başkan yardımcılarıyla; Genel Başkan 
Yardımcısı Mithat Sevin, Mali İşlerden Sorumlu Şube Başkan 
yardımcılarıyla; Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa, 
Basın ve İletişimden Sorumlu Şube Başkan yardımcılarıyla;   
Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla, Mevzuat ve 
Toplu Sözleşmeden Sorumlu Şube Başkan yardımcılarıyla; 
Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum, Eğitim ve Sosyal 
İşlerden Sorumlu Şube Başkan yardımcılarıyla bir araya 
gelerek alanlarıyla ilgili yaptıkları ve yapacakları çalışmalar 
hakkında bilgi alışverişinde bulundular. Ayrıca, Şaban Abak, 
Mustafa Yılmaz, Prof. Dr. Nurullah Genç ve Prof. Dr. Önder 
Kutlu da birer sunum yaptı. 

Genel Merkez Kadınlar Komisyonu da şube yönetimlerinde 
görev alan kadınlarla bir toplantı yaparak ileriye yönelik 
yapılması tasarlanan çalışmaları görüştüler. 
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Yer değişikliği işlemlerinin öğretmenlerin isteğine ve tercihine 
bırakılması gerekmekte olup öğretmenlerimizin toplumsal 
çevrelerini değiştirecek, aile bütünlüklerini bozacak türden 
her düşünce ve girişime karşı tavizsiz kararlılığımızı bir kez 
daha vurguluyoruz. 

-Ek Ders Usul ve Esaslarına ilişkin Bakanlar Kurulu kararında 
yönetici ve öğretmenler arasındaki eşitsizlikleri giderecek 
nitelikte köklü değişiklikler gerçekleştirilmelidir. Aynı 
kapsamda, toplu sözleşme görüşmelerinde karar altına 
aldırdığımız, Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen merkezi 
sınavlarda görev alan yönetici ve öğretmenlerin sınav görev 
ücretlerindeki adaletsizlik ve eşitsizliği gidermek için 
ivedilikle düzenleme yapılmalıdır. Yine nöbet görevi için ücret 
ödenerek bu görev angarya niteliğinden çıkarılmalıdır. 

-Milli Eğitim Bakanlığı; öğretmen atama ve yer değiştirme 
yönetmeliği, norm kadro yönetmeliği, görevde yükselme ve 
unvan değişikliği yönetmeliği gibi personel mevzuatına ilişkin 
temel ikincil düzenlemeleri, paydaşların görüşleriyle yeniden 
şekillendirerek yürürlüğe koymalıdır. 

-Öğretmen kariyer basamaklarına ilişkin Anayasa Mahkemesi 
kararına rağmen hiçbir düzenleme yapılmamıştır. 
Öğretmenlerimiz bu konuda haklı bir beklenti içerisinde olup 
sürecin mahkeme kararlarına bırakılması, sorunu içinden 
daha da çıkılmaz bir hale getirmiştir. Bu konudaki yasal 
düzenleme ihtiyacı ortadadır. Bu çerçevede paydaşların 
görüşleri ve talepleri doğrultusunda herkesin yararlanmasına 
açık, özgün, maddi ve manevi açıdan tatminkâr bir kariyer 
sistemi ivedilikle hayata geçirilmelidir. 

-Kalkınmada öncelikli ve sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı 
bölgelerde görev yapanlara, ilave tazminat ödenmesi, askerlik 
hizmetinin görev başında yapılabilmesi, hizmet puanının iki 
katı oranında artırılması, her iki yılda bir derece alma, ek 
ders ücretinin % 100 oranında artırılması, dört yıllık çalışma 
süresi sonunda ilk üç tercihinden birisine atanma hakkının 
verilmesi, merkezi düzeyde düzenlenen 10 hizmet içi eğitim 
faaliyetine katılma, tatil dönemlerinde ücretsiz ulaşım hizmeti 
sağlanması gibi teşvikler verilmelidir. 

-Devlet, yönlendirici, düzenleyici ve belirleyici rolünü; istismarı 
önleme, eşitsizlikleri giderme ve toplumun her kesiminin 
sisteme eşit bir ortak olarak katılması yönünde kullanmalıdır. 
Çoğulculuğu esas alan demokratik bir hukuk devletinde, 
devletin tüm vatandaşlarına dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin 
eşit anayasal hak ve güvenceler sağlamaması, gelir dağılımı 
ve fırsat eşitliğinde adil bir sistemi kuramaması kabul 
edilebilir bir durum değildir. Bu nedenledir ki sosyal devlet 
olmanın gereği yerine getirilerek sadece siyasi haklara değil 
sosyal ve ekonomik haklara da ağırlık ve destek veren devlet 
ve hukuk düzeninin geliştirilmesi için çaba gösterilmelidir. 

-Binlerce yıllık devlet geleneğine dayanan tecrübe, hafıza ve 
refleks mirasına sahip Türkiye’nin yeni uluslararası düzende 
hak ettiği yeri alabilmesi için önümüzdeki 10 yıl içinde 
bilimsel, teknolojik ve ekonomik açıdan ciddi bir “yakalama” 
ve “öne geçme” çabası içine girilmeli ve toplum bu hedef 
doğrultusunda harekete geçirilmelidir. 

-Eğitim sisteminin sorunlarını çözmek için; eğitimin temel 
felsefesinin, misyon ve hedeflerinin yeni baştan ele alınacağı 
köklü bir reforma ihtiyacı olduğu açıktır. Eğitim kurumları 
ve eğitim çalışanları üzerinden günü kurtarmaya yönelik 
yüzeysel çözümler yerine sivil, demokratik, toplumsal 
değerlere daha duyarlı bir eğitim sistemini kurmak için 
somut adımların atılmasının zamanı gelmiştir. Çocuklarımızı 
ve gençlerimizi ebeveynlerinin ve kendilerinin beklentileri 
doğrultusunda akademik bilgi ve becerilerin yanında ahlaki 
ve dini değerlerimiz ekseninde yetiştirmek için eğitim 
sistemimizde köklü bir değişikliğe gitmek elzemdir. 

-Kamuda kılık ve kıyafet dayatmasının en önemli sembolü 
haline gelen başörtüsü konusunun sorun olmaktan çıkarılması 
devlet millet kaynaşması için çok önemli bir adım olmuştur. 
Fakat aynı kapsamda talep ettiğimiz, çağdışı yönetmelikteki 
erkeklere yönelik kravat takma mecburiyeti başta olmak 
üzere, takım elbise, saç, sakal gibi dayatmalar da bir an önce 
kaldırılmalıdır. 

-Öğretmenlerimizin tercih ve istekleri dikkate alınmadan 
hizmet süresine bağlı zorunlu yer değişikliği kabul edilemez. 
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liseleri, kız sosyal bilimler liseleri veya kız Anadolu liseleri de 
açılmalıdır. 

-Eğitim çalışanlarına uygulanan şiddete karşı caydırıcı 
önlemler alınmalı, özellikle öğretmenlik mesleğinin şiddet 
yoluyla itibarsızlaştırılmasına müsaade edilmemelidir. 

-Milli Eğitim Bakanlığı’nın hemen her alanda özel eğitim 
kurumu açılmasına izin verirken özel imam hatip okullarının 
açılmasına izin verilmemesi kabul edilebilir bir durum 
değildir. MEB bu hatasından ivedilikle dönerek özel imam 
hatip okullarının açılmasının önündeki her türlü engeli 
kaldırmalıdır. 

-Öğretim programları geliştirilirken yurt dışından ithal 
programlar yerine milli, kültürel ve medeniyet değerlerimizle 
uygun, özgün programlar, bunlara uyumlu müfredatlar 
geliştirilmeli ders kitaplarında uygulanmaya konulmalıdır. 

-19. Milli Eğitim Şurasında alınan, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflara da 
din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin konulması, okul öncesi 
programlarında  değerler eğitimine  yer verilmesi, Anadolu 
otelcilik ve turizm meslek liselerinin öğretim programları 
ve ders çizelgelerinden  “Alkollü içki ve kokteyl hazırlama” 
dersinin kaldırılması gibi kararlar bir an önce uygulanmalıdır. 

-Başta komşumuz Suriye olmak üzere dünyanın dört bir 
tarafında zalimlerin zulmü altında can çekişen, katledilen 
mazlumlara karşı tüm insanlığı ve uluslararası kuruluşları 
daha duyarlı olmaya; bütün ülke ve uluslararası kuruluşları bu 
katliamları durdurmak için birlikte hareket etmeye, mazlum 
dünya halklarına yardım etmeye çağırıyoruz.

-Memur, şef ve hizmetlilerin özlük ve sosyal haklarında 
iyileştirmeler yapılmalı, hizmetlilerin görev tanımları 
yapılarak çalışma süreleri belirlenmeli, fazla mesai ücretleri 
ödenmelidir. 

-Eğitim-öğretim ve bilim hizmet kolunda çalışan 4/C’li 
personel, toplu sözleşmede kazandığımız mali durumlarında 
yapılan iyileştirmelere ilave olarak kısa süre içerisinde 
kadroya alınmalı; kadro konusundaki nihai düzenlemeye 
kadar memurlara tanınan tüm özlük hakları, gereksiz 
yargılamalara konu edilmeksizin kendilerine verilmelidir. 

-Çalışırken alınan tazminatlar, aile ve çocuk yardımı gibi 
emekli keseneğine esas aylık tutarına dâhil edilmeyen tüm 
ödeme kalemlerinin emekli aylığına yansımasını sağlayacak 
düzenleme hayata geçirilmelidir. 

-Hâlihazırda birkaç branş dışında Türkiye’de hizmet öncesi 
öğretmen yetiştirme sistemi talepten fazla arz kapasitesine 
sahiptir. Geçmişteki yanlış ve eksik planlamalardan 
kaynaklanan bu durumdan dolayı binlerce öğretmen atama 
beklemekte veya ücretli öğretmen olarak çalışmaktadır. 
Bundan dolayı öncelikli olarak yeterli arzın olduğu alanlarda 
pedagojik formasyon uygulamasına son verilerek kısa ve orta 
vadeli perspektiflere göre istihdam politikası geliştirilmelidir. 

-Engelli eğitim çalışanlarının görevlerini yerine getirmesinde 
engellerinden kaynaklı bir sıkıntı yaşamaması için okul 
ve eklentilerinde gerekli mühendislik esaslı düzenlemeler 
yapılmalıdır. Sınıf içi eğitim uygulamalarında engelli 
öğretmenlerin eğitim materyallerine erişimini kolaylaştıracak 
öğretmen-öğrenci iletişimini zorlaştırmayacak tasarımlar 
yapılmalıdır. 

-İnsanların temel tercihlerini sınırlayan demokratik eğitim 
hakkının önündeki engeller kaldırılmalı; insan iradesine ve 
tercihine ipotek koyan eğitimdeki ‘karma’ mecburiyetine son 
verilerek yalnızca kız, yalnızca erkek ve kız ve erkeklerin 
birlikte öğrenim gördüğü eğitim kurumları bir seçenek olarak 
öğrenci ve ebeveynlere sunulmalıdır. Okullar açılırken bugüne 
kadar yapıldığı gibi sadece kız meslek liseleri, kız imam hatip 
okulları değil AB ülkelerindeki okullarda olduğu gibi kız fen 
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Hedefimiz, her üniversitede yetkili olmak 

27-29 Mart 2015

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hedeflerinin her 
üniversitede Eğitim-Bir-Sen’i yetkiye taşımak olduğunu 
belirterek, “Üniversitelerde sendikacılığın niteliğinin artması 
örgütlülüğün gelişmesi, özgürlüğümüzün, özgünlüğümüzün, iş 
huzurumuzun temini demektir. Üniversitelerde sendikamızın 
yetkili olması demek; keyfiliklerin önüne set çekmek, yanlışa 
dur demektir” dedi. 

8. Üniversite Teşkilatları Buluşması İstanbul’da gerçekleştiril-
di. Toplantının açılışında konuşan Ali Yalçın,  akademik ve ida-
ri personelin, daha iyi üniversite, daha bilinçli gençlik, daha 
donanımlı toplum ve daha güçlü Türkiye için el ele verdiği, bi-
rinin diğerinden daha az ya da daha fazla değerli görülmediği, 
idari personelin söz ve seçim hakkını en çok akademik per-
sonelin savunduğu, idari personelin akademisyenlere daha iyi 
eğitim ve daha fazla üretim için destek vermeyi görev saydığı 
bir üniversite istediklerini dile getirdi. Yalçın, bireyi ve özgür 
düşünceyi temel alan, bireye başarılı bir yaşam için gerekli 
eğitimi onun karakter ve zihin yapısına en uygun şekilde ve-
recek, toplumun kullanımına sunulmuş bilimsel bilgi üreten 
ve geliştiren bir yükseköğretim sisteminin teşkilinin yanında 
üniversite çalışanlarının iş güvencesine sahip çıkan, çalışan-
ları ortak bir amaca yönelen ortaklar olarak görerek herkese 

hakkını teslim eden, paylaşımcı ve katılımcı bir üniversite yö-
netimi öngören bir YÖK Kanunu için çabalarının devam ede-
ceğini söyledi. 

Sorunları çözen de yeni kazanımlar sağlayacak olan da 
biziz 

Geçmişte kalmış birçok sorunu Eğitim-Bir-Sen’in 
çözdüğünü belirten Ali Yalçın, “Artık kamu çalışanlarının 
toplu sözleşme hakkı; sendikalı olanlara toplu sözleşme 
ikramiyesi; yükseköğretim kurumlarının disiplin kurullarında 
sendika temsilcisi var. 666 Sayılı KHK ile eşit işe eşit ücret 
taleplerimizin önemli bir kısmı gerçekleşti. Akademik jüri 
üyeliklerine artık ücret ödeniyor. Yardımcı doçentler derece 
kademe ilerlemesinde bir dereceye kadar yükselebiliyor. 
Öğretim elemanlarının ‘Yükseköğretim Tazminatı’ sorunu 
çözüldü. Akademik Teşvik Ödeneği uygulaması hayata 
geçti. Geliştirme ödeneğinin süresi uzatıldı. Yükseköğretim 
kurumlarında yardımcı hizmetler sınıfında yer alan ‘itfaiyeci’ 
kadrosunda çalışanlar genel idari hizmetleri sınıfına geçti. 657 
sayılı Kanun’a tabi personelin sicil uygulaması kalktı. Uyarma 
ve kınama cezalarına yargı yolu açıldı. Bu sorunları çözen ve 
yeni kazanımlar sağlayacak olan da biziz” diye konuştu. 

50/d sorunu acilen çözülmelidir 

Üniversitelerin yönetsel kurul ve mekanizmalarında sendika 
temsilcisi bulunması gerektiğini ifade eden Yalçın, 50/d 
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Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla, Mevzuat ve 
Toplu Sözleşmeden Sorumlu Şube Başkan yardımcılarıyla; 
Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum, Eğitim ve Sosyal 
İşlerden Sorumlu Şube Başkan yardımcılarıyla; Genel Merkez 
Kadınlar Komisyonu Başkanı Habibe Öçal, üniversite şube 
yönetimlerinde görev alan kadınlarla bir araya gelerek 
alanlarıyla ilgili yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında 
bilgi alışverişinde bulundular. 

8. Üniversite Buluşması sonuç bildirgesi 

-Yükseköğretim ve yükseköğretimin niteliği, birçok ülkede 
olduğu gibi, Türkiye’de de uzun yıllardır yoğun bir şekilde 
tartışılmakta ve talepleri karşılayabilmek için reform 
ihtiyacı toplumun hemen her kesimi tarafından sıklıkla 
dile getirilmektedir. Yükseköğretimde reform yapılmasının 
gerekliliği konusunda toplumun tüm kesimleri arasında 
uzlaşma olmasına karşın reformun nasıl olması gerektiği 
konusunda bugüne kadar bir uzlaşma sağlanamadığından 
yükseköğretim reformu gerçekleşememiştir. Türkiye’de 
yükseköğretimin yapılandırılmasına ilişkin tartışmalar uzun 
yıllar sadece Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yapısı ve rektör 
seçimleriyle sınırlı kalmış ve yükseköğretimin asıl sorunları 
gündeme gelememiştir. Üniversitelerin sayısı artırılırken 
sorunların ve çeşitli yetersizliklerin giderilmesi ile eğitim-
öğretimin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar da eş 
güdümlü olarak yapılmalıdır. 

-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12 Eylül askeri darbesinin 
ardından, üniversiteleri zapturapt altına almayı, üniversiteleri 
adeta birer askeri kışla haline getirmeyi, akademisyen 

sorununun acilen çözülmesi, araştırma görevlilerinin ‘1. 
Dereceye’ kadar yükselebilmesi, unvanını alan ama kadrosunu 
almayan doçentlerin, doçentliğin özlük haklarından, ek 
göstergesinden faydalanması gerektiğini dile getiren Yalçın, 
“KYK’da sorunlar var. Halının altına süpürülmemesi, sorunların 
altı değil birer birer çözülerek üstü çizilmesi lazım. Bunları 
yapacak olan bizleriz. Nasıl ki çözüme kavuşanların altında 
terimiz, yerimiz ve imzamız varsa bunların çözümü de aynı 
olacaktır” diye konuştu. 

Görevde yükselme sınavı merkezi yapılmalıdır 

“Önümüzde duran ve çözüm bekleyen en büyük 
problemlerden biri, idari personelin yer değiştirme, tayin ve 
nakil işlemleridir” diyen Yalçın, görevde yükselme sürecine 
işlerlik kazandırılmasının, yazılı sınavın yükseköğretim 
kurumlarının inisiyatifine bırakılmadan merkezi olarak 
gerçekleştirilmesinin elzem olduğunu ifade etti. Yalçın, başta 
öğretim elemanları olmak üzere üniversite çalışanlarının 
siyaset yapma özgürlüğünün önündeki sınırlamaların 
kaldırılması, kamuda çalışan tüm geçici personelin kadroya 
geçirilmesi, sözleşmelilikten kadroya geçen personelin daha 
önce geçici veya daimi işçi statüsünde geçen sürelerinin 
memuriyet hizmet süresine sayılması gerektiğini dile getirdi. 

Üniversitelerde örgütlenme vaktidir 

Üniversitelerde sendikal örgütlenmenin daha da artmasının, 
ekonomik ve sosyal haklar bağlamında daha fazla mesafenin 
daha kolay katedilmesi anlamına geldiğini kaydeden Yalçın, 
üniversitelerde gençlik ve kadın örgütlenmesinin olmazsa 
olmazları arasında yer aldığını, bundan sonra bu iki alanda 
daha çok ter akıtmaları gerektiğini sözlerine ekledi. 

Daha sonra Genel Başkan Ali Yalçın, Şube başkanları ve 
YURTKUR temsilcileri ile bir araya gelirken; Eğitim-Bir-Sen 
Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Şube Başkan vekilleriyle; 
Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, Teşkilatlanmadan 
Sorumlu Şube Başkan yardımcılarıyla; Genel Başkan 
Yardımcısı Mithat Sevin, Mali İşlerden Sorumlu Şube Başkan 
yardımcılarıyla; Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa, 
Basın ve İletişimden Sorumlu Şube Başkan yardımcılarıyla;   
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sayılı Kanunun 13/b-4 maddesinin üniversite rektörlerince 
sınırları çizilmemiş yetkiye dayanarak bir baskı, sürgün, 
mobbing, hukuksuzluk, sendikal müdahale aracı olarak 
kullanılmasına dün olduğu gibi bugün de sessiz kalmayacağız. 
Bu hukuksuz uygulamalara sebebiyet veren 2547 sayılı 
Kanunun ilgili maddesi acilen yürürlükten kaldırılmalıdır. 

-2010 yılı KPSS’ye ilişkin adli süreç süratle sonuçlandırılmalı; 
sorumlular tespit edilerek, haklarında kamu vicdanını 
rahatlatacak şekilde gerekli yasal işlem yapılmalı; hukuka 
aykırı bu türden fiillerden doğan mağduriyetler giderilmeli; 
haksız çıkar sağlayanlar adalet karşısına çıkarılmalıdır. 

-Büyükşehirlerin sosyal, kültürel, sanatsal, sağlık ve eğitim 
imkânlarının cazibesi nedeniyle bu tür imkânlara sahip 
olmayan illerde yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversiteler, 
öğretim elemanlarının kurumsal bağlılığını sağlamakta 
zorlanmaktadır. Bu üniversitelerdeki akademisyenlere 
çalışmalarını cazip hale getirecek daha yüksek maaş, 
tazminat, lojman, çocukların okul masraflarına destek, döner 
sermaye gelirlerinden daha fazla pay gibi ilave imkânlar 
sağlanmalıdır. Ayrıca üniversite geliştirme ödenek oranları, 
şehirlerin, hatta fakülte ve yüksekokulların bulundukları 
ilçelerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmişlik düzeylerine 
bakılarak artırılmalıdır. 

-Üniversitelerde ve Kredi ve Yurtlar Kurumunda engelli 
personelin ve engelli hizmet alanların, engellerinden 
kaynaklı sorunlar yaşamaması için gerekli politika ve araçlar 
geliştirilmeli, tedbirler alınmalıdır. 

-Yükseköğretimde çalışanları temsilen sendikalar demokratik 
yönetimin ve katılımcılığın gereği olarak bütün planlama ve 
yönetim süreçlerinde paydaş olarak yer almalıdır. 

-Doçentlik dil sınavının mevcut durumu gözden geçirilerek, 
filolojik seviyeyi tespit etmek yerine bilimsel alan dilbilgisini 
ölçecek nitelikte yeniden düzenlenmelidir. 

-Yükseköğretim kurumlarında eğitim, öğretim ve araştırma 
faaliyetlerinde evrensel düzeyde kabul edilen etik değerlere 
ve ilkelere uygun çalışmalar yapılması için düzenlemeler 

ve idarecileri ideolojik baskı altında tutmayı amaçlayan 
bir kanundur. Oysa bu yaklaşım, üniversitenin doğasının 
gerektirdiği özgür düşünce ve ifade ortamının inşa edilmesiyle 
taban tabana zıt bir yaklaşımdır. Cumhuriyetin 100. yılında 
dünyanın en büyük on ekonomisi içinde yer almayı ve 2023 
vizyonuna ulaşmaya imkân verecek olan üniversitelerin 
oluşabilmesi için özgür düşünceye sahip bireyler yetiştirmeyi 
hedefleyen, toplumsal kalkınmaya yönelik bilimsel bilgi 
üretiminin sağlanmasının yanında iş güvencesini esas alarak 
katılımcı bir yükseköğretim yönetimini önceleyen yeni bir 
kanun ivedilikle çıkarılmalıdır. 

-Çatışma ortamının sona erdirilerek toplumsal birlik ve 
beraberliğin sağlanması için gösterilen çalışma ve çabalar, 
demokratik ve çoğulcu bir toplum düzeninin kurulabilmesi için 
samimiyetle desteklenmelidir. Bu kapsamda üniversitelerimiz, 
birlik ve beraberliğimizin önündeki engelleri kaldırmayı ve 
kalıcı bir barış ortamının tesisini hedefleyen çözüm sürecine 
yapıcı katkıda bulunacak çalışmalar yürütmelidir. 

-Yeni anayasa yapılması konusundaki beklenti, istek ve 
çabalara üniversitelerimizin duyarsız kalması ve katkı 
sunmaması düşünülemez. Bu itibarla toplumsal uyum, 
birlik ve beraberliği sağlayacak, evrensel hukuk kuralları ve 
temel insan hakları ekseninde demokratik, sosyal ve hukuk 
devletini kuracak en önemli araç olması gereken yeni anayasa 
sürecinde üniversitelerimiz öncü rol oynamalıdır. 

-Özgür düşüncenin kalesi olması gereken üniversitelerimizde, 
din, dil, etnik köken, mezhep, siyasi tercih ve dünya görüşü 
farklılıkları çatışma sebebi değil, toplumsal zenginlik 
olarak görülmeli, bu farklılıkların çatışma sebebi haline 
getirilmesine üniversite yönetimleri zemin hazırlamamalıdır. 
Üniversite yönetimleri, farklı düşünce ve inançlara en başta 
kendileri saygı duymalı, çatışmaları körüklemek yerine yapıcı 
politikalar geliştirerek evrensel üniversite misyonuna uygun 
hareket etmelidir. 

-Mobbing kavramının ülkemizde literatüre girmesinde 
üniversitelerdeki hukuka aykırı uygulamaların başat rol 
oynadığını üzüntüyle müşahede ediyoruz. Bu kapsamda 2547 
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-Kamuda kılık ve kıyafet dayatmasının en önemli sembolü 
haline gelen üniversitelerde, başörtüsü konusunun sorun 
olmaktan çıkarılması çok önemli bir adım olmuştur. Çağ 
dışı bir yönetmelikle kravat takma mecburiyeti başta olmak 
üzere, takım elbise, saç, sakal gibi dayatmalar da bir an önce 
kaldırılmalıdır. 

-Kredi ve Yurtlar Kurumu çalışanlarının özlük haklarının 
iyileştirilmesine yönelik ilgili yasal düzenlemeler ivedilikle 
yapılmalıdır. Kurum personelinin yer değişikliği işlemleri 
MEB’de olduğu gibi yönetmelik hükümleri çerçevesinde 
hukuki statüye kavuşturulmalı; görevde yükselme ve unvan 
değişikliği sınavları bir an önce gerçekleştirilmelidir. 

-Kredi ve Yurtlar Kurumunda özel ve gece hizmetleri 
talimatnamesi kapsamında icra edilen nöbet görevleri için 
münhasıran en az ek ders ücretleri kadar nöbet görev ücreti 
ödenmelidir. 

-Yurt yönetim memurlarının derece sorunu çözülmelidir. 
Lisans mezunu olan memurların birinci dereceye kadar 
yükselebilmeleri sağlanmalıdır. 

-Tüm insanlığı, dünyanın dört bir tarafında katledilen, temel 
hak ve hürriyetleri ayaklar altına alınan mazlumlara daha 
duyarlı olmaya davet ediyor; bütün ülke ve uluslararası 
kuruluşları bu katliamları ve hak ihlallerini durdurmak için 
birlikte hareket etmeye, mazlum dünya halklarına yardım 
etmeye çağırıyoruz. 

-Emperyalist ve Siyonist güçlerin küresel çıkarları uğruna 
bölgede ve dünyada yaptığı zulüm ve katliamlarda İslam’ı 
şiddet dini gibi gösteren operasyonlarına karşı uyanık 
olunmalı ve İslam dininin bir barış dini olarak hiçbir terör 
örgütüyle birlikte anılamayacağı gerçeği sürekli gündemde 
tutulmalıdır. 

yapılmalıdır. Bu düzenlemelerle kayırma, kollama, kopya, 
dublikasyon, bilimsel araştırma hırsızlığı gibi uygulamalara 
karşı caydırıcı yaptırımlar getirilmelidir. 

-Üniversite ve Kredi ve Yurtlar Kurumu çalışanlarının aldıkları 
ek ödeme, üniversite ve geliştirme ödeneği, tazminat, aile 
ve çocuk yardımı gibi emekli keseneğine esas aylık tutarına 
dâhil edilmeyen tüm ödeme kalemlerinin emekli aylığına 
yansımasını sağlayacak düzenleme yapılmalıdır. 

-Geliştirme ödeneği idari personel için de ödenmeli; 2014 
yılı sonunda yaşanan sıkıntının her yıl yaşanmaması için 
geliştirme ödeneğindeki 15 yıl sınırlaması kaldırılmalıdır. 

-Üniversite ödeneği ve döner sermaye ödemeleri idari 
personeli de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. 

-Üniversitelerde görevde yükselme ve unvan değişikliği 
sürecine işlerlik kazandırılmalı; suistimallerin önlenebilmesi 
için görevde yükselmeye tabi tüm kadrolar merkezi 
olarak YÖK tarafından ilan edilerek yine merkezi olarak 
gerçekleştirilecek görevde yükselme sınav sonuçlarına 
göre söz konusu kadrolara atama yapılmalı; idari personele 
üniversiteler arasında yer değişikliği imkânı tanınmalıdır. 

-Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan 
birimlerinde görevli idari personele ödenecek fazla çalışma 
ücretine ilişkin sınırlamalar kaldırılmalıdır. 

-Doçentlik unvanı almasına rağmen kadrolarına 
atanamayanlara, kadrolu doçentlere verilen mali ve sair özlük 
hakları verilmeli, bu konu yasal güvenceye kavuşturulmalıdır. 

-Araştırma görevlerinin en büyük problemi olan iş güvencesi 
sorunu çözülmeli; 50/d, 33, 35. maddeler, ÖYP gibi 2547 sayılı 
Kanundaki farklı çalışma statüleri, özlük ve mali hakları 
eşitleyecek şekilde birleştirilmelidir. 

-Akademisyenlerin idari kadrolarda (genel sekreterlik, daire 
başkanlığı vs.)  görevlendirilme uygulaması kaldırılmalıdır. 

-4/C statüsünde çalışan personel, ivedilikle memur 
kadrolarına geçirilmelidir. 
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31. Başkanlar Kurulu toplantımızı Üsküp’te yaptık

13-17 Haziran 2015 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,  “Biz 
inanırsak, birbirimizi yalnız bırakmazsak, birlikte yol 
alırsak bir okulu, bir ilçeyi, bir ili, memleketimiz Türkiye’yi 
değiştirdiğimiz, geliştirdiğimiz gibi medeniyet havzamızdaki 
ülkelerin değişim iradesine, dünyanın adalet ve huzur 
beklentisine de katkıda bulunabiliriz. Çünkü biz Mehmet Akif 
İnan’ın, aksiyoner düşünce adamı kişiliğini sendikal kimliğe 
dönüştüren fikir işçileriyiz. Çünkü biz Edirne’den Kars’a, 
Sinop’tan Mersin’e uzanan Türkiye’nin marifete ve hakikate 
talip sendikal duruşunun zirvesinden de öte Filistin’den 
Arakan’a, Somali’den Nepal’e, Doğu Türkistan’dan Kırgızistan’a, 
Mısır’dan Suriye’ye zulme direnen bütün insanlığın merhamet 
ve adalet eliyiz, umuduyuz” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen’in Makedonya’nın Başkenti Üsküp’te 
gerçekleştirdiği 31. Başkanlar Kurulu toplantısında konuşan 
Ali Yalçın,   dertlerinin, ümmetin dertlerine deva olabilmek, 
milletin beklentilerine umut olmak, eğitim çalışanlarının 
taleplerini, tekliflerini hayata geçirmek olduğunu ifade 
ederek, “15 Mayıs mutabakatları, il il, kurum kurum, ilçe ilçe, 
işyeri işyeri bunu başardığımızı, menzile varma süremizi 
kısaltacak hızlı koşumuzu tescil ediyor. Üye sayısını bir 
yılda 60 bin 603 artıran Eğitim-Bir-Sen için aslında koşma 
ifadesi de yetersiz kalıyor. Sürekli depar atan bir teşkilatın 
öncülerine, liderlerine, diğerkâmı yüklenmiş yürekli erlerine 
teşekkür ediyorum. Hakkı olanın hakkını koruyacağız, haksız 
olanı uyarıp, haksızlığı sonlandıracağız” şeklinde konuştu. 

“Ekmek ve emek zemininde bizlere vekalet veren üyelerimizin, 
eğitim çalışanlarının, kamu görevlilerinin hatta bize teveccüh 
gösteren milletimizin iradesini, beklentisini, teklif ve 
taleplerini hep seslendirdik” diyen Yalçın, kazanımlarının heba 
edilmesine izin vermeyeceklerini, yeni kazanım üretmekten 
de vazgeçmeyeceklerini söyledi. 

Teşkilatımızın taleplerini önceleyerek toplu sözleşme 
hazırlıklarımızı yürütüyoruz 

Kazanımları artırmanın, sorunları çözmenin el birliği ile 
hareket etmeyi gerektiğini vurgulayan Yalçın, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Milletin değerlerinin arkasında durma, milletin 
özgürlük, kamu görevlilerinin emek ve ekmek mücadelesine 
arka çıkma, öncü olma, hakkı haklıya, hakkı olana teslim 
etme, hakkı temsil etme mücadelesi veriyoruz. Şüphesiz 
sendikal anlamda bunların en önemlisi ‘toplu sözleşme 
masasında özne olmak’, toplu sözleşmede evet ya da hayır 
deme yetkisine sahip olmaktır. Masanın emek tarafında 
Memur-Sen ve Memur-Sen’e bağlı on bir sendikanın olacağı 
kesin. Bu anlamda, toplu sözleşme talep ve tekliflerimizi 
belirlemeye dönük çalışmalarımızı başlattık. Geçmişte olduğu 
gibi teşkilatımızın, üyelerimizin, başkanlarımızın görüşlerini, 
önerilerini, eleştirilerini alarak, onları önceleyip önemseyerek 
toplu sözleşme hazırlıklarımızı yürüteceğiz.” 

Daha sonra, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, 
Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, Mithat Sevin, Şükrü 
Kolukısa, Hasan Yalçın Yayla ve Atilla Olçum, sorumluluk 
alanlarıyla ilgili sunum yaptılar. Toplantının sonunda, Doç. Dr. 
Erdinç Yazıcı, “Yeniden Büyük Türkiye Yolunda Balkanlar’da 
Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi” konulu bir konferans verdi. 
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bir sonucu olarak 7 Haziran Genel Seçimleri, dünya mazlum 
ve mağdurları tarafından da yakından izlenmiştir.  Seçim 
sonuçları ve hükümet kurma çalışmaları, Türkiye’nin dünya 
mazlum ve mağdurlarına yönelik siyasi, sosyal, kültürel 
ve ekonomik düzlemdeki destekleyici ve yardım edici 
faaliyetlerini olumsuz etkilememeli insani yardım ve destek 
faaliyetleri devlet politikası olarak benimsenmeli ve devam 
ettirilmelidir. 

-Türkiye; demokrasi, özgürlük ve sivilleşmenin olmazsa olmaz 
olduğuna inanan sivil inisiyatif ve sivil siyasi irade işbirliğiyle 
bir asırlık vesayet sistemini tasfiye etmiştir.  Vesayetin 
deşifresinde ve tasfiye sürecinde öncülük ve paydaşlık yapan 
Eğitim-Bir-Sen olarak; vesayetin yeniden tesisini hedefleyen 
yapıların ve faaliyetlerinin devam ettiğinin farkındayız. Bu 
çerçevede, bütün siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve 
bireyler; demokrasinin, sivil siyasetin, özgür bireyin yanında 
yer almalı vesayetçi yapıların ve faaliyetlerinin bertaraf 
edilmesi için –siyasi görüş farklılıklarını önemsemeden- 
ortak akılla ve milletin iradesini koruma bilinciyle mücadeleye 
devam etmelidir. 

-Yanı başındaki ülkelerin birçoğunda devam eden çatışma, 
bölgesel ve iç savaş şartlarına karşı Türkiye’de, barış, huzur 
ve kardeşlik ikliminin hâkim olması hem insani hem de 
siyasi açıdan son derece önemlidir. Ancak, bu durumdan 
rahatsız olan yapı ve örgütlerin başta Güneydoğu Anadolu 
bölgesi illerimiz olmak üzere kardeşlik iklimini bozmayı 
hedefleyen eylem ve provokasyonları artmıştır. Özellikle 
dindar ve muhafazakâr vatandaşlarımızın hedef alındığı 
saldırıların sona ermesi için gereken bütün tedbirler Devletin 
kurumları tarafından acilen alınmalıdır. Mütedeyyin ve 
muhafazakâr vatandaşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza 
yönelik bu türden eylemleri gerçekleştirenler, mutlaka yargı 
önüne çıkarılmalıdır. Huzur, barış ve kardeşlik ortamının 
devam etmesine katkı sağlayan kişiler, sivil kuruluşlar ve 
gönüllü teşekküller can ve mal güvenlikleri de sağlanarak 
desteklenmelidir. 

-Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 
(TİKA), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı 
gibi kamu kurum ve kuruluşları ile her biri kendi alanında 
marka haline gelmiş sivil toplum kuruluşlarımızın, medeniyet 

Başkanlar Kurulu sonuç bildirgesi 

-Eğitim-Öğretim ve Bilim Hizmetleri kolunun yetkili sendikası 
Eğitim-Bir-Sen, 2015 yılında kendi tarihinin de rekorunu 
kırarak 61 bin eğitim çalışanını aileye dâhil ederek 340.325 
eğitim çalışanıyla soylu mücadelesini azim ve kararlılıkla 
sürdürmektedir. Türkiye’nin en büyük sendikası Eğitim-Bir-
Sen; akademik hizmet sendikacılığı anlayışının ülkemizdeki 
ilk ve tek temsilcisi Memur-Sen çatısı altında “zirveden 
yeni ufuklara” hedefi ve “kararlı adımlarla güvenli yarınlara” 
stratejisiyle; örgütlenme hakkına ilişkin sınırlamaların sona 
ermesi, kamu görevlilerinin grev ve siyaset hakkına sahip 
olması, kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük haklarının 
korunması, artırılması ve çalışma şartlarının daha da 
iyileşmesi noktasında bütün eğitim çalışanlarının hak arama 
ve hak kazanma adresi olmaya devam edecektir. 

-7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilen 25. Dönem Milletvekili 
Genel Seçimi’nin, birkaç küçük olay dışında sorunsuz, 
çatışmasız ve %87 gibi yüksek katılımla gerçekleşmesi; 
milletimizin demokrasiye bağlılığını, siyasete güvenini ve 
TBMM’nin varlığına verdiği önemi bir kez daha tescillemiştir. 
Mecliste temsil hakkı elde eden siyasi partiler, TBMM’nin 
temsil kapasitesinin %95 olduğunu da dikkate alarak sürecin 
milletin lehine işlemesi adına seçim sonuçlarını “uzlaşma”  
kavramını merkeze alarak değerlendirmelidir. Toplumun 
tüm kesimlerinin muhatap alındığı bir zeminde Çözüm 
Sürecini devam ettirmek ve demokratik, sivil, özgürlükçü Yeni 
Anayasa yapmak bütün siyasi partilerin temel uzlaşma zemini 
olmalıdır. 

-Türkiye, resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları eliyle 
son yıllarda dünya mazlumlarına ve mağdurlarına yönelik 
insani yardım hamlelerini ve kapasitesini arttırmıştır. Bunun 
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e)Toplumun beklentilerine cevap veren, çocuklarımıza milli, 
manevi ve evrensel değerler ile çağın gerektirdiği bilgi ve 
becerileri kazandırarak onlara toplumsal sorumluluk, şahsiyet 
ve karakter kazandıracak özgün müfredatlar geliştirilmek,

f)YÖK’ün sadece planlama ve koordinasyon yapan bir kuruma 
dönüştürüldüğü; üniversitelerin özgür düşünceye sahip 
bireyler yetiştiren, bilimsel bilgi üretimi yapılan, akademik 
özgürlüğü, iş ve çalışma güvencesini esas alan kurumlar 
olabilmesi için katılımcı ve özgürlükçü bir yükseköğretim 
yönetimini önceleyen yeni bir Yüksek Öğrenim Kanunu 
çıkarmak noktasında daha hızlı adımlar atılmalıdır. 

-Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet riskini bertaraf etmek 
için, caydırıcı ve koruyucu önlemler eş zamanlı alınmalı, 
mesleğin itibarsızlaştırılmasının önüne geçilmelidir. 

-Eğitim kurumu yöneticilerinin atanmasına ilişkin 
tereddütlerin giderilmesinde yaşanan sıkıntılar, hem 
yöneticileri hem de eğitim kurumlarının sonraki öğretim yılına 
hazırlık sürecini doğrudan etkilemektedir. Eğitim kurumu 
yöneticileri ile eğitim kurumlarının gelecek planlarını sağlıklı 
yapabilmesine imkân sağlamak adına konuyla ilgili yargı 
kararlarının etkisi ve Bakanlığın nasıl uygulama yapacağı 
hususunun bütün tarafları tereddütten kurtaracak şekilde 
ivedilikle açıklığa kavuşturulması gerekir. 

-Yükseköğrenim gençliği önceliğinde öğrenciler açısından 
öncelikli taleplerin başında barınma ihtiyacı gelmektedir. 
Bu durum gözetilerek, öğrencilerin barınma ihtiyacını 
karşılamaya dönük yatırınlar arttırılmalı, Kredi ve Yurtlar 
Kurumuna bağlı yurtların yetersiz olduğu yerlerde STK ve 
gönüllü teşekküller, bu ihtiyacı karşılamaya katkı sağlayacak 
çalışmalara yönlendirilmelidir. Yurt kapasitesinin yetersiz 
olduğu yerleşim alanlarında öğrenim görenlerle ilgili olarak 
belli bir süre barınma bursu verilmesi gibi destekleyici 
önlemler alınmalıdır. 

-Engellilik durumunun bireye değil vücuttaki bir azaya ya da 
özelliğe ait olduğu bilinciyle; Engelli vatandaşlarımızın günlük 
hayatlarını, sosyal iletişimlerini engelsiz yaşayabilmeleri için 
gerekli tedbirler alınmalı, kamuda istihdamları artırılmalı, 
katılabilecekleri ve katkı sağlayacakları hayat boyu öğrenme 
süreçleri arttırılmalı, engelli kamu görevlilerine yönelik kariyer 

havzamızda gerçekleştirdiği çalışmaları önemsiyor ve değerli 
buluyoruz. Ortak tarihi geçmişimize dayanan ilişkilerin 
kuvvetlenmesi ve kültürel mirasımızın birlikte korunması 
adına; medeniyet coğrafyamızdaki ülkelerin devlet kurumları 
ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapma fırsatları 
oluşturulmalı, mevcut ilişkileri güçlendirecek imkânlar 
birlikte kullanılmalıdır. 

-Medeniyet havzamızın içinde bulunan ülkeler ile medeniyet 
paydaşı olduğumuz ülkelerde; küçük yaşlarda başlayacak 
şekilde Türkçe öğretimi ve Türkçe eğitim konusunda imkân 
ve fırsatlar artırılmalıdır. Benzer şekilde, Türkiye’de resmi ve 
özel öğretim kurumlarında medeniyet havzamızda konuşulan 
dillerin (Boşnakça, Arnavutça vb.) öğretimine yönelik bir 
planlama yapılmalıdır. Bu çerçevede, yurt içinde ve yurt 
dışında kamu kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları ortak 
politikalar ve uygulamalar geliştirmelidir. 

-Eğitim-Bir-Sen olarak “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” 
projesine paydaş olmaktan onur duyuyoruz. Mazluma, 
mağdura ve mahzuna el uzatmak, destek olmak insanlık 
anlayışımızın, medeniyetimizin ve inancımızın gereğidir. Bu 
anlayışla, bu ve benzeri projelere desteğimiz ve katkı da 
bulunma isteğimiz, artarak devam edecektir. 

-Türkiye’nin yeni dönemde önceliği eğitim ve kültür alanlarına 
vermek durumundadır. Eğitim ve Kültür alanında atılacak 
adımların öncelikle eğitim sistemi ve organizasyonundan 
başlaması hiç kimsenin itiraz etmeyeceği bir gerçekliktir. Bu 
çerçevede; 

a)19. Milli Eğitim Şurasında alınan kararları ivedilikle hayata 
geçirmek,

b)İnsanların temel tercihlerini sınırlayarak demokratik 
eğitim hakkının önünde engel teşkil eden ‘karma eğitim’ 
mecburiyetine son verilerek Karma öğretim yanında Kız ve 
Erkek öğrencilere münhasır eğitim kurumları da hizmete 
açmak, 

c)12 Eylül darbesinin ürünü olan çağdışı kılık kıyafet 
yönetmeliği yürürlükten kaldırmak,

d)Eğitim alanı paydaşlarının görüş ve talepleri alınarak, 
herkesin yararlanmasına açık, özgün, maddi ve manevi 
açıdan tatminkâr, meslekte uzmanlaşmayı ve liyakat esas 
alan Öğretmenlik Kariyer Sistemi oluşturmak,
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Eğitim-Öğretim ve Bilim Hizmet kolunda toplu sözleme 
masasında bize sunacağı teklifleri, kamuoyuna deklare 
etmelidir. 

-Eğitim çalışanları için toplu sözleşme masasına getireceğimiz 
talep ve teklifler; eğitim çalışanlarımızın talep ve teklifleri 
doğrultusunda teşkilatımız tarafından belirlendi. Eğitim-Bir-
Sen; öğretim yılana hazırlık ödeneğinin herkese ödenmesi, 
3.600 ek gösterge, ek ders ücretlerinin artırılması, nöbet 
ücreti ve bütün eğitim çalışanlarını kapsayacak taleplerle 
masaya oturacak ve masada yeni kazanımlar üretme, mevcut 
mali imkânları artırma stratejisiyle hareket edecektir. 

-Eğitim-Bir-Sen olarak; Balkan coğrafyasında, medeniyet 
paydaşı ülkeler ile yakın coğrafyadaki ülkelerde bulunan 
emek örgütleriyle özellikle de Eğitim ve Bilim alanında faaliyet 
gösteren sendikalarla iletişimi artırarak kısa ve orta vade 
bandında uluslar arası düzlemde bir sendikal örgüt oluşturma 
hedefini gerçekleştireceğiz. 

-Ortadoğu ve Arap yarımadası üzerinde tarih boyunca 
yürütülen kirli ve çok uluslu hesaplar bugünde kendini 
hissettirmektedir. Arap Baharı’nın demokrasi ve özgürlükle 
tanıştıracağı ülke ve toplum sayısının fazlalığından ürkenler, 
korktular ve Ortadoğu’yu ve Arap Yarımadası’nı yine kana 
buladılar. Ortadoğu ve Arap Yarımadası’nın kan, çatışma ve 
savaştan arınmadığı bir dünyanın insan için refah, insanlık için 
felah merkezi olamayacağı unutulmamalıdır. Bu doğrultuda, 
kültürel, tarihi ve medeni bağı olmayanların Ortadoğu ve Arap 
yarımadası üzerindeki hedeflerinden vazgeçmesi sadece 
bölge için değil insanlık ve dünya için de elzemdir. 

-Mısır’da demokratik seçimle işbaşına gelen ilk Cumhurbaşkanı 
Mursi ve İhvan’a yönelik acımasız ve vahşi tutum düzmece 
mahkeme ve onun kara mizah hükmündeki kararları ile 
devam ettiriliyor. İslam coğrafyasının bütününde etkisi 
bulunan ve tarihi bir misyonu da bulanan İhvan Hareketi’nin 
doğrudan ve yok etmek üzere hedef alındığı darbeden 
sonra yaşananlar; insanlık onurunun henüz bütün insanlar 
için ortak bir tanımının bulunmadığını kanıtlar niteliktedir. 
Muhammed Mursi, hakkında verilen idam kararını da o kararı 
veren mahkemeyi de o mahkemeyi kuran darbeciyi iradeyi 
de tanımıyoruz. Batı dâhil bütün dünya ülkeleri, ya Mursi’nin 
idamını durdurma çabalarına ortak olurlar ya da insanlık 
Mursi üzerinden idamının suç ortağı olurlar.

mesleklere ve üst düzey bürokratik görevlere atanmama 
yönündeki fiili durum sona erdirilmelidir. 

-Demokrasinin ve sivil, özgürlükçü bir siyasal sistemin varlığı 
yönetilenlerin katılımıyla ve süreçlerde paydaş olmasıyla 
mümkündür. Bu doğrultuda 25. Yasama Dönemi, sivil toplum 
ve yasa koyucu irade ilişkilerinin olumlu yönde zirve yaptığı bir 
dönem olmalıdır. Yasama süreci başta olmak üzere politika 
geliştirme ve karar alma mekanizmalarında demokratik 
yönetimin ve katılımcılığın gereği olarak sendikalar paydaş 
olarak görülmeli ve bu aşamalarda aktif rol almaları yönünde 
bir zemin oluşturulmalıdır. 

-Zaman bilincine ve mekân şuuruna sahip bir gençlik, 
Türkiye’nin geleceğinin en büyük teminatıdır. Bu nedenle 
uyuşturucu, alkol vb. madde bağımlılığı olmayan, moral ve 
inanç değerleri yüksek, ilim, irfan ve hikmetle donatılmış bir 
gençlik yetiştirmek hepimizin sorumluluğudur. 

-Kadınlara yönelik şiddeti önlemek için caydırıcı tedbirler 
alınmalı; mobbing başta olmak üzere çalışma hayatında 
karşılaştıkları zorluklar ortadan kaldırılmalı, ailesine zaman 
ayırabilmesi için çalışma şartları iyileştirilmeli, yönetim 
alanlarında ve örgütlenmelerde kadınlara fırsatlar ve 
kolaylıklar tanınmalıdır. 

-Adalet bir sistemin bireye ve topluma verebileceği en 
vazgeçilmez hizmettir. Bu noktada, yakın dönemde çeşitli 
konulanda yapılan usulsüzlüklerle ilgili yargılama süreci 
hızlanmalı, idari soruşturma ile bu usulsüzlüklere dayalı olarak 
mağdur olanların mağduriyeti mali, sosyal ve özlük haklarına 
ilişkin tazmin iş ve işlemleri ivedilikle gerçekleştirilmelidir. 
Bu noktada, KPSS başta olmak üzere merkezi nitelikteki bazı 
sınavlarda yapılan usulsüzlükler neticesinde ortaya çıkan 
mağduriyetler derhal giderilmeli; emek ve umut hırsızları 
adalet önüne çıkarılmalıdır.

-Ağustos ayında yetkili sendika olarak gerçekleştireceğimiz 
toplu sözleşme sürecinin, “bütçe disiplini” esareti altına 
alınmadan, taleplerimizin maliyetinden ziyade mahiyetinin 
konuşulduğu bir anlayışla yürütülmesi gerektiği konusunda 
kararlıyız.

-Toplu Sözleşme’nin eşitler arası pazarlık olduğu gerçeğinden 
hareketle, Toplu Sözleşme süreci öncesinde Kamu İşvereni, 
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Sosyal teşvik paketi istiyoruz 

19-21 Ağustos 2015 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Haddi 
aşan teklifler değil, ‘hak ile emeği buluşturan’ tekliflerle 
masadayız. ‘Sosyal Teşvik Paketi’ istiyoruz ve bunun Toplu 
Sözleşme Masası’nda hayata geçmesini bekliyoruz. Onun için 
taleplerimizin maliyetine değil, mahiyetine bakılsın” dedi. 

Şube Başkanları Teşkilat Eğitim Toplantısı Kızılcahamam’da 
yapıldı. Programın açılışında konuşan Ali Yalçın,  makul 
tekliflerle masada olduklarını belirterek, şunları söyledi: “Maaş 
ve ücretlere yönelik zam tekliflerimizi; yüzdelik zam, taban 
aylığı, refah payı ve enflasyon farkından oluşan dörtlü bir mali 
paket olarak hazırladık. Bu mali paketle, kamu görevlilerinin 
maaş ve ücretlerine; 2016 yılında birinci altı ayda yüzde 8, 
ikinci altı ayda yüzde 8 olmak üzere kümülatif yüzde 16.64, 
2017 yılında birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 
7 olmak üzere kümülatif yüzde 14.49 zam istedik. En düşük 
kamu görevlisi maaşı ile en yüksek kamu görevlisi maaşı 
arasındaki makasın daralması hedefiyle, 1 Ocak’tan geçerli 
olmak üzere taban aylığa 2016 yılında 150 TL, 2017 yılında 
100 TL seyyanen zam teklif ettik. Ülkenin büyümesinde ve 
gelişmesinde büyük emeği bulunan kamu görevlilerine 2016 
yılı için, 2015 yılı ekonomik büyüme oranının yüzde 50’sini ve 
2016 yılındaki üçer aylık dönemlerdeki ekonomik büyümenin 

de takip eden ayda refah payı olarak yansıtılmasını istedik. 

2017 yılında da üçer aylık büyümenin, kamu görevlilerinin 

maaşlarına yansıtılması uygulamasının devam ettirilmesini 

talep ettik. Kamu görevlilerine yapılan oransal zamların 

enflasyonun altında kalması hâlinde, enflasyon farkının 

oluştuğu ayı takip eden aydan itibaren maaşlara ilave 

edilmesini teklif ettik.” 

Hedeflenen enflasyonla gerçekleşen enflasyon arası 

sapmanın son 10 yılda yüzde 65,4 olduğuna dikkat çeken 

Yalçın, siyasi konjonktür-küresel ekonomik durum-makro/

mikro dengeler-döviz kuru-mali disiplin-bütçe disiplini 

gibi kavramlarla baskılanan masayı da, masada “cimri” 

davranılmasını da “makul ve makbul” görmediklerini söyledi. 

Vicdana hitap eden tekliflerimizde ısrarcıyız 

Sadece cüzdana hitap eden değil, vicdana hitap eden 

tekliflerinin de bulunduğu açıklayan Yalçın, “Cuma namazı 

izni istiyoruz. Siyasi makamların ve üst amirlerin huzuruna 

varmak için verilen iznin Rahman’ın huzuruna varmak için de 

verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı 

Cuma namazının saatini kamu çalışanlarına göre değil, Kamu 

İşveren Heyeti çalışanların mesaisini Cuma namazının vaktine 

göre ayarlasın istiyoruz. Tekliflerimizin arasında kılık kıyafet 

özgürlüğü de var” ifadelerini kullandı. 
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tekliflerimizle masadayız, kararlıyız, takipçisiyiz. Ücretsiz 
kreş hizmeti sunulması ve hizmetin sunulamadığı yerde 
kreş desteği verilmesi, yılda iki defa dini bayramlarda 
ikramiye verilmesi, öğretmenlerin nöbete ücret taleplerinin 
karşılanması, sınav görev ücretlerindeki adaletsizliğin 
bitirilmesini istiyoruz. Görevi yapana 45 TL, kapıya bakana 
150 TL saçmalığının tarihe karışması ile ilgili teklifleri 
bekliyoruz. Yardımcı hizmetli, memur, şef, KYK çalışanları, 
üniversite idari personeli, öğretim elemanları gibi tüm eğitim 
çalışanlarının taleplerinin karşılanması ve ilgili tekliflerimizin 
hayata geçmesi için masadayız” diye konuştu. 

Tekliflerimizin arkasındayız 

Yalçın, hizmet kolu tekliflerinde “Israrcı” olduklarını 

vurgulayarak, “Sadece oransal zam teklifinin gelmesi doğru 

değil, hizmet kolu tekliflerimizle ilgili teklifleri de bekliyoruz. 

Gelir vergisi kesintilerinden kaynaklı kayıpların iadesi ile ilgili 

teklif bekliyoruz. Dünyaya merhamet ihraç eden ülkenin 

sözleşmelilerden merhamet esirgemesini anlamayız. 4/C ve 

4/B sözleşmeliler başta olmak üzere sözleşmeli istihdamın 

sonlandırılması ve kadroya geçirilmeleri ile ilgili teklifi 

bekliyoruz. Eş-çocuk-evlenme-doğum ve ölüm yardımı 

Kamu görevlilerinin ve emeklilerinin bütçesini 
büyüttük 

14-17 Eylül 2015 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu 

görevlilerinin ve emeklilerinin her zaman umudu olduklarını, 

olmaya devam ettiklerini ifade ederek,  “Bu misyon ve vizyon 

doğrultusunda yürüttüğümüz 2016-2017 yıllarını kapsayan 3. 

Dönem Toplu sözleşmelerinde tarihi başarı yakalayarak kamu 

görevlileri ile emeklilerinin yüzde 100’ünün memnun ve mutlu 

olduğu bir sözleşme bağıtladık” dedi. 

Şube Başkan Yardımcıları Teşkilat Eğitim Programı Kızılca-

hamam’da gerçekleştirildi. Programın sonunda düzenlenen 

sertifika töreninde bir konuşma yapan Ali Yalçın, 3. Dönem 

Toplu sözleşmeyle çalışma ve işyeri barışını sağladıklarını 

kaydeden Yalçın, siyasi aktörlerin hükûmet kurma noktasında 

sıkıntı çektiği, siyasi belirsizliğin arttığı, toplumsal tansiyonun 

yükseldiği bir dönemde sosyal diyalog ve barışçıl müzakere-

lerle başarılı bir toplu sözleşme imzalayarak toplumsal barışa 

ve ülke huzuruna önemli bir katkı yaptıklarını belirterek, şöyle 

devam etti: “Sosyal tarafların iyi niyetli, hazırlıklı ve kararlı 

bir şekilde masaya gelmesi hâlinde masanın önemli bir işle-

vi olduğunu gösterdik. Alanlardan önce çözüm yerinin masa 

olduğunun altını çizdik. Memur-Sen ailesinin ön hazırlıkları, 

stratejisi ve taktikleriyle planlanmış ve başarılı olmuş bu sos-

yal modelini toplumsal problemlerin çözümünde modelleme 

yapabiliriz. Bu da Türkiye’nin toplumsal barış ve huzuruna 

önemli bir katkı yapacaktır.” 
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Eğitim çalışmalarımız devam edecek 

Konuşmasının sonunda, teşkilat eğitim çalışmalarını artırarak 
devam ettireceklerini söyleyen Yalçın, “Bu ve benzeri eğitim 
çalışmalarımızla teşkilatımızın alt zeminini güçlendiriyoruz. 
Teşkilatlarımızın entelektüel ve bilgi zemini güçlendikçe ortak 
aklı kullanma, eylem kabiliyeti ve icra yeteneği artacaktır. Bu 
da faaliyetlerimizin etkinliğini ve verimliliğini artıracaktır” 
dedi. 

Eğitim programında, Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın “Dünyada 
ve Türkiye’de Sendikacılık”, Dr. Mustafa Bostancı “Sosyal 
Medya ve Algı Yönetimi”, Hıdır Yıldırım “Eğitim-Bir-Sen Tarihi”, 
Tarkan Zengin “Kamuda Etkili Sendikacılık”, Hüseyin Rahmi 
Akyüz “Eğitim-Bir-Sen Mücadele Yöntemleri ve Kazanımlar”, 
Baki Öztürk ise “Teşkilat Kültürü” başlıklı sunumlar yaptılar. 

Birliğimizin teminatı olduk 

“Türkiye’nin bütünlüğünü, kardeşlik hukukumuzu, birliğimizi 

ve dirliğimizi hedef alan şiddet ve terör sarmalına karşı 

tek yürek ve tek ses olan, bunu 81 ilde aynı anda haykıran 

tek kuruluş olduk” diyen Yalçın, “Önce 81 ilde yaptığımız 

eylem ve kitlesel basın açıklamalarımızla terörü kınadık 

ve lanetledik. Türkiye’nin istikrar ve huzuruna sahip çıktık. 

Terörün arkasındaki yerli ve yabancı işbirlikçileri deşifre ettik. 

Doğu ve Güneydoğu illerimizde il temsilcilerimiz liderliğinde 

sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte eylemler yaptık, bildiriler 

yayınladık. Ülke sorunlarının çözümünde öncü ve çatı kuruluş 

olma kimliğimizi kurumsallaştırarak devam ettireceğiz” 

ifadelerini kullandı. 

Güveni güce, gücü kazanıma dönüştürdük 

2-5 Ekim 2015 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
toplu sözleşme tekliflerinde ısrarcı olduklarını ve kamu 
görevlilerinin maaş ve ücretlerini, diğer mali haklarını, sosyal 
ve demokratik haklarını ayağa kaldıran bugüne kadarki en 
iyiyi toplu sözleşmeye imza attıklarını ifade ederek, “Güveni 
güce, gücü kazanıma dönüştürdük; örgütlenmede en büyüğe, 
toplu pazarlıkta en iyiye ulaştık” dedi. 

Kızılcahamam’da yapılan Eğitim-Bir-Sen İlçe ve Üniversite 
Temsilcileri Teşkilat Eğitim Programı’nda konuşan Ali 
Yalçın, toplu sözleşme sürecinin her anının, her aşamasının 
‘haklarımız için direnmek, hakkımız olanı kazanmak’ 

duruşundan beslenen mücadeleyle geçtiğini kaydederek, “Bu 

sürecin sonunda, genel toplu sözleşmeyle 43, hizmet kolu 

toplu sözleşmeleriyle 170, toplamda 213 kazanım elde ettik. 

Kamu İşveren Heyeti’nin ilk teklifini yetersiz bularak ayağa 

kalktık ve bu teklifi müzakereye değer bulmadığımızı ifade 

ettik. Tekliflerimizde ısrarcı olduk ve kamu görevlilerinin 

maaş ve ücretlerini, diğer mali haklarını, sosyal ve demokratik 

haklarını ayağa kaldıran bugüne kadarki en iyiyi toplu 

sözleşmenin altına imza attık” şeklinde konuştu. 

Dik ve kararlı durduk, bir rekora imza attık

2016 yılında 6+5 olmak üzere toplamda yüzde 11,3, 2017 yılında 

3+4 olmak üzere toplamda yüzde 7,12, iki yıllık toplamda 

ise yüzde 19,2 zam aldıklarını kaydeden Yalçın,   “Genel 
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çalışma ücreti ödenmesi suretiyle ayda 163 TL’ye kadar ilave 
gelir elde ettik. Kredi ve Yurtlar Kurumu ile üniversitelere 
bağlı yurtlarda görev yapan personele ödenen fazla çalışma 
ücretinin bir kat artırılmasını ve bunun sözleşmeli personele 
de ödenmesini sağlayarak ayda 293 TL’ye kadar fazla çalışma 
ücreti elde ettik. Yabancı dil sınavlarında yazılı ve sözlü 
sınav komisyonlarında görev alan komisyon üyelerine, her 
bir komisyon üyeliği için ayrı ayrı ücret ödenmesi kazanımı 
da bizim imzamızla sağlandı. Akademik personelin maaş 
ve ücretlerinde önemli bir yer tutan geliştirme ödeneği 
ödemesinin sona erme tarihinin 2017 olarak belirlenmesini 
sağlayarak, akademik personelin maaş kaybını önledik. 
Üniversitelerinde ikinci öğretim kapsamında fazla çalışma 
ücretinden daha fazla sayıda personelin yararlanmasını 
sağladık. İLKSAN dayatmasına bütünüyle son verdik. Bir 
önceki dönem toplu sözleşmesinde elde ettiğimiz isteğe 
bağlı üyelik kazanımına, isteğe bağlı olarak üyelikten ayrılma 
kazanımını ekledik. Böylece, rızaları dışında öğretmenlerimizin 
cüzdanına el atılması uygulamasına son verdik. Öğretim yılına 
hazırlık ödeneğinin 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 1.000 TL, 
2017-2018 içinse 1.050 TL olarak belirlenmesini sağladık.” 

Gençlik ve kadın örgütlenmesi

Genç Memur-Sen ve Kadınlar Komisyonu’nun çalışmalarına 
da değinen Yalçın, gençlik ve kadın örgütlenmesine gereken 
önemin verilmesini, kadınlara sendikal alanda yer açılmasını 
istedi. 

Dört gün süren teşkilat eğitim programında, Doç. Dr. Mehmet 
Merve Özaydın “Dünyada ve Türkiye’de Sendikacılık”, Tarkan 
Zengin “Kamuda Etkili Sendikacılık”, Hüseyin Rahmi Akyüz 
“Eğitim-Bir-Sen Mücadele Yöntemleri ve Kazanımlar”, Mehmet 
Baki Öztürk “Teşkilat Kültürü”, Dr. Mustafa Bostancı “Sosyal 
Medya ve Algı Yönetimi”, Hıdır Yıldırım “Eğitim-Bir-Sen Tarihi” 
ise başlıklı sunumlar yaptılar.

toplu sözleşmeyle 2016 yılında kamu görevlilerinin maaş 
ve ücretlerine yapılacak yüzde 6+5 oransal zam; kamu 
görevlilerinin geçmişten bugüne toplu pazarlık sürecinde 
tarafların imzasına bağlı olarak elde ettiği en yüksek zamdır. 
2005 yılından sonra göreve başlayan kamu görevlilerine ilave 
bir derece verilmesi beklentisini kazanıma dönüştürerek, 
hem 290 TL’ye kadar varan ilave zam aldık hem de bir 
adaletsizliğin giderilmesini sağladık. İbadet özgürlüğünün 
alanını genişleterek Cuma günleri öğle tatilinin ibadet 
hürriyetini engellemeyecek ve Cuma namazı vaktini de içine 
alacak şekilde düzenlenmesine yönelik ısrarımız karşılık 
buldu. Bu kapsamda, kamu görevlilerinin Cuma namazı 
konusunda yaşadığı sıkıntıları giderecek şekilde Cuma günü 
öğle arası süresi artırılacak” şeklinde konuştu. 

Eğitim hizmet kolundaki kazanımlarının içerisinde ‘nöbet 
ücreti’nin ayrı bir yeri bulunduğunu söyleyen Yalçın, şöyle 
konuştu: “Diğer sendikaların alınabileceğine inanmadığı, 
manipülasyon ve gerginlik malzemesi yaptığı, üyelerimiz 
başta olmak üzere bütün öğretmenlerin hasretle beklediği 
ve hararetle istediği nöbet ücretini alarak tarihi bir başarının 
altına imza attık. Böylece, mesleki eğitim merkezleri de 
dâhil olmak üzere örgün eğitim kurumlarında fiilen nöbet 
görevini yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 
2016 yılında haftada 2 saat, 2017 yılında ise haftada 3 saat ek 
ders ücreti ödenecektir. Bu sayede, öğretmenlerimizin aylık 
gelirlerine ilgili yılların birinci ve ikinci altı aylık dönemleri 
itibarıyla, 2016’da 98 TL ila103 TL, 2017 yılında ise 159 ila 166 
TL ilave brüt artış sağladık. Bir başka önemli kazanımımız, 
Bakanlıkça hafta sonu yapılan merkezi sınavlarda görev 
alan eğitim çalışanlarına, ek ders ücreti yerine ÖSYM ve diğer 
kurumlarca yapılan sınavlarda olduğu gibi sınav gösterge 
rakamına dayalı sınav ücreti ödenmesini elde etmek oldu. 
Bu kazanımla, sınavda görev alanlara 5 saat tutarında ek 
ders ücreti yerine, ilgili yılın altı aylık dönemleri itibarıyla, 
her oturum için 2016 yılında en düşük 141 TL ila 148 TL, 2017 
yılında ise 152TL ila 158 TL sınav ücreti ödenecek. ‘Emek varsa 
ücret de olmalı’ anlayışıyla, hafta içi mesai saatleri sonrası 
ve hafta sonlarında düzenlenen kurslarda görev alan memur 
ve hizmetlilere, fazla çalışma ücretinin iki katı tutarında fazla 
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Şube Mali İşler ve Denetleme Kurulu Başkanları 
Eğitim ve İstişare toplantısı yapıldı 

21 Kasım 2015 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
mensubu oldukları medeniyetin insan ve hak temalı değerleri 
üzerinden hayata geçirdikleri zulme ve haksızlığa karşı çıkma, 
hak ve özgürlükler için mücadele etme duruşlarından taviz 
vermeden inandıklarını yaşama, hayatın bütün zeminlerinde 
ve dünyanın bütününde yaşanır kılma sorumluluğunu 
yüklenerek sendikacılık yaptıklarını söyledi. 

Şube Mali İşler ve Denetleme Kurulu Başkanları Eğitim ve 
İstişare toplantısı Kızılcahamam’da yapıldı. Toplantıda bir 
konuşma yapan Ali Yalçın, bireysel iyiliklerin yanında kimi 
güzelliklerin ancak birlikte hayata geçirildiğinde gerçek 
anlamını ve karşılığını bulacağını, örgütlü birlikteliklerin 
yürüyüşe canlılık, dirilik kattığını kaydederek, “Elde 
ettiğimiz kazanımlar, örgütlü mücadelemizin eseridir. Tarihi 
kazanımlarla taçlandırarak ulaştığımız bugünkü nokta asla 
yeterli değildir. Bizim davamız, millet ve medeniyet davasıdır” 
dedi. 

Birlikte sesimiz daha gür, adımlarımız daha cesur olacak 

“Öncü Medeniyet, Güçlü Sendika, Büyük Türkiye” sloganıyla 1 
milyon üye hedefine ulaşmak için bir çalışma başlattıklarını 

hatırlatan Yalçın, “Teşkilatımız, bize gönül ve destek veren 
herkes, bu amaca ulaşmak için gece gündüz demeden 
çalışıyor. Mücadelemize her kamu çalışanının üye olarak 
katılımını sağlamak için çabalarımızı daha da artıracağız. 
Birlikte sesimiz daha gür, adımlarımız daha cesur olacaktır” 
ifadelerini kullandı. 

Uzmanlaşma, kurumsallaşma ve olgunlaşma sürecimizi 
tamamlayacağız 

213 kazanımla tarihi haklar elde ettikleri 3. Dönem Toplu 
Sözleşme’nin, yaşanan iki seçimin sıkıntılı aralığında adeta 
toplumsal uzlaşmanın zeminini oluşturduğunu vurgulayan 
Yalçın, “Güçlü olmayı, emeği değerli kılmak, ekmeğimizi 
artırmak, haklarımızı çoğaltmak, korumak noktasında 
yürüttüğümüz, yürüteceğimiz soylu mücadelenin etkili 
sonuçlar doğurmasının aracı olarak görüyoruz. Büyümeye 
devam ederken, gücümüzü artırma çalışmalarını yürütürken, 
alanımızda uzmanlaşma, kurumsallaşma ve olgunlaşma 
süreçlerimizi de yönetmek durumundayız” şeklinde konuştu. 

“İnsanı, insani değerleri esas alan ve erdemi kuşanan 
medeniyetle bağımızı yeniden inşa, emeğinin hakkını, hakkına 
düşen ekmek payını alma mücadelesinin zirve hareketi 
olarak, daha da büyümeli ve güçlenmeliyiz” diyen Yalçın, 
şunları söyledi: “Bir milyon üye hedefi hayal değil, birlerle 
başlayıp 850 bine ulaşan teşkilat bunu hiç zorlanmadan 
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Basın ve İletişimden Sorumlu Şube Başkan Yardımcıları 
Eğitim Toplantısı Kızılcahamam’da gerçekleştirildi 

26-27 Aralık 2015 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
teşkilat eğitiminin önemine dikkat çekerek, “İşimize, içimize 
ve dışımıza yolculuğun sacayaklarından biri olan teşkilat 
eğitimimizin bir kademesini daha icra ederek, alanımızda 
uzmanlaşmaya yönelik bir adımı daha atmış oluyoruz. Bu 
kapsamda bugün burada yapılan eğitimin bu açıdan çok 
önemli olduğunu düşünüyorum. Yaşadığımız çağ bilgi ve 
iletişim çağıdır ve buna uygun refleksler üretebilmemiz 
gerekmektedir. Bu konuda Basın ve İletişimden Sorumlu Şube 
Başkan yardımcılarımıza büyük görev düşmektedir” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen Basın ve İletişimden Sorumlu Şube Başkan 
Yardımcıları Eğitim Toplantısı Kızılcahamam’da yapıldı. 

Bilgi kirliğinin, manipülasyonların, çarpıtmaların önüne 
geçmeliyiz 

İki gün süren toplantının kapanışında bir konuşma yapan 
Ali Yalçın, bilgi ve iletişim çağında, özellikle sosyal medya 
üzerinden toplum mühendisliğinin yapıldığı, algı ile olgunun 
birbirine karıştığı, gerçekle yalanın iç içe geçtiği bir zaman 

diliminde çok dikkatli davranılması gerektiğini ifade ederek, 
şunları söyledi: “Taksim Gezi Parkı olaylarının bir twitle nasıl 
bir kalkışmaya dönüştürüldüğünü hepimiz biliyoruz. Sosyal 
medya üzerinden ülkelerde iç karışıklıklar çıkarılabiliyor, 
önü alınamayan toplumsal çatışmalara neden olunabiliyor, 
iktidarların el değiştirmesi sağlanabiliyor. Bir başka örnek ise, 
yıllarca yetkiyi elinde bulundurmasına rağmen hiçbir kazanım 
elde edememenin sancısıyla bazı sendikaların, onlarca 
kazanıma imza atan Eğitim-Bir-Sen’e ve Memur-Sen’e yönelik, 
gerçekleri ters yüz etmeye, bilgi kirliliği oluşturmaya yönelik 
çabalarına karşı emeğimize sahip çıkarak, kazanımlarımızı, 
sosyal medya başta olmak üzere, bütün iletişim kanallarını 
kullanarak ortaya koymalıyız. Emek harcayarak, gece gündüz 
demeden ter akıtarak, verdiğimiz kesintisiz mücadele 
sonucunda kazandıklarımızı, kazanımlarımızı sahiplenmeli, 
bunları alanda, işyerlerini ziyaret ederek birinci ağızdan 
kamu görevlilerine anlatmalıyız. Bu konuda en büyük 
sorumluluk sizlerde, basın ve iletişimden sorumlu şube 
başkanlarımızdadır. 

Teşkilat olarak uyum içerisinde tüm hücreleriyle senkronize 
hareket etmeli, gündemi, gelişmeleri yakından takip ederek, 
etkinliklerimizi, basın açıklamalarımızı hızlı ve zamanında 
kamuoyuyla paylaşmalıyız. Medya ve iletişim kanallarının 

etkin kamu hizmetinin de güçlü devlet anlamına geldiğini dile 
getirerek, “Güçlü devlet; bölgesinde ve küresel ölçekte lider 
ülke, söz sahibi devlet demektir. Bu anlayışla, iş güvencesi 
kırmızı çizgimizdir, olmazsa olmazımızdır diyoruz.  Kamu 
görevlilerinin iş güvencesini gündemde tutmak; çalışma 
barışını ve toplumsal barışı zedeler, 3 milyon 200 bin kamu 
görevlisini tedirgin etmek dışında bir sonuç doğurmaz” dedi.

gerçekleştirebilir. Eğitim-Bir-Sen, bunu tek başına başarabilir. 

Bunun için harekete geçeceğiz ve 15 Mayıs’a kadar hedefimizi 

gerçekleştirmek için yoğun bir çaba sarf edeceğiz.” 

İş güvencesi olmazsa olmazımızdır 

Kamu görevlilerinin iş güvencesiyle ilgili tartışmalara da 

değinen Yalçın, güçlü kamu görevlisinin, etkin kamu hizmeti, 
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hepsinde etkin rol alarak, bilgi kirliğinin, manipülasyonların, 

çarpıtmaların önüne geçmeliyiz. Bu konuda bugüne kadar 

gerekenleri yaptınız, bundan sonra da aynı hassasiyetle bunu 

yapacağınıza inanıyorum.” 

Basın ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şükrü 

Kolukısa’nın “İstişare ve Tecrübe Paylaşımı” konulu bir sunum 

yaptığı toplantıya Genel Başkan yardımcıları Ramazan Çakırcı 
ve Mithat Sevin de katıldı. Eğitim toplantısında, Yeni Akit 
Gazetesi Ankara Haber Müdürü İsmail Uğur “Medya İlişkileri 
ve Yönetimi”, Memur-Sen Basın Danışmanı Aslan Değirmenci 
“Enformasyona Karşı Dezenformasyon” ve Dr. Mustafa 
Bostancı “Sosyal Medya ve Şube Kimliği” başlıklı konularda 
birer sunum yaptılar.

Millet darbe hukukundan bir an evvel kurtarılmalıdır

7-10 Ocak 2016 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
anayasadan başlanarak tüm mevzuatın insan onuru 
merkezli, demokratik ilkeleri önceleyen bir anlayışla yeniden 
düzenlenmesi, Türkiye’nin darbe anayasasıyla yönetilme ve 
darbeci zihniyetin sinsi hükümlerinin yer aldığı mevzuatla yol 
alma ayıbından bir an evvel kurtarılması gerektiğini söyledi. 

Birinci kademe eğitim seminerine katılamayan Şube 
başkanları, başkan yardımcıları ve ilçe temsilcilerinin 
katılımıyla gerçekleştirilen eğitim programının sonunda 
düzenlenen sertifika töreninde konuşan Ali Yalçın, birinci 
kademe eğitimlerin tamamlandığını belirterek, “Teşkilat 
eğitim çalışmalarımız devam edecek. Bu ve benzeri eğitim 
programlarımızla teşkilatımızın alt zeminini güçlendiriyoruz. 
Teşkilatımızın entelektüel ve bilgi zemini güçlendikçe, ortak 
aklı kullanma, eylem kabiliyeti ve icra yeteneği de artacaktır. 
Bu da faaliyetlerimizin etkinliğini ve verimliliğini artıracaktır” 
dedi. 

Devlet vesayetten kurtuldu, millet de darbe hukukundan 
kurtarılmalıdır 

Yargı erkinin, hukuk sistemi ve mevzuatın 27 Mayıs, 12 Mart, 12 
Eylül, 28 Şubat darbelerinin izlerini ve darbecilerin zihniyetini 
taşıdığını kaydeden Yalçın, “Özellikle 12 Eylül cunta anayasası 
halen yürürlükte ve bu anayasa doğrultusunda çıkarılan yasa, 
tüzük, yönetmelik, genelge ve protokollerin azımsanmayacak 
bölümü geçerliliğini korumaktadır. Anayasadan başlayarak, 
tüm mevzuat insan onuru merkezli, demokratik ilkeleri 
önceleyen bir anlayışla yeniden düzenlenmeli, Türkiye 
darbe anayasasıyla yönetilme ve darbeci zihniyetin sinsi 
hükümlerinin yer aldığı mevzuatla yol alma ayıbından bir 
an evvel kurtarılmalıdır. Yeni Türkiye yolculuğu, darbe 
anayasasının ve analık yaptığı mevzuatın hayatımızdan 
bütünüyle çıkmasıyla hız kazanabilir” ifadelerini kullandı. 

Eğitim programında, Mehmet Baki Öztürk “Teşkilat Kültürü”, 
Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın, “Dünyada ve Türkiye’de 
Sendikacılık”, Hıdır Yıldırım “Eğitim-Bir-Sen Tarihi”, Hüseyin 
Rahmi Akyüz “Eğitim-Bir-Sen Mücadele Yöntemleri ve 
Kazanımlar”, Tarkan Zengin “Kamuda Etkili Sendikacılık” ve 
Dr. Mustafa Bostancı “Sosyal Medya ve Algı Yönetimi” başlıklı 
sunumlar yaptılar.
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10. Türkiye Buluşması, 32. Başkanlar Kurulu 
toplantısı Antalya’da yapıldı 

12-14 Şubat 2016 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
herkesin özgürce, kardeşçe ve insan onuruna yaraşır bir 
hayat sürmesinin mücadelesini verdiklerini ifade ederek, 
“Bunu sadece kendi ülkemiz için değil, tüm dünya insanları 
için talep ediyor ve bunun mücadelesini veriyoruz” dedi. 

Şube yönetimleri, ilçe temsilcileri, temsilci vekilleri, kadın 
komisyonları ve 15 ülkenin eğitim sendikalarından 36 
yöneticinin katılımıyla Antalya’da gerçekleştirilen 10. Türkiye 
Buluşması’nın açılışında konuşan Ali Yalçın, emeğin örgütlü 
gücünü ulusal zeminlerle sınırlı tutmaları hâlinde küresel 
sömürünün karşısında direnemeyeceklerini belirterek, “Bizim, 
adaletle teması daha yakın, merhametle etkileşimi daha derin 
bir dünya umudumuz ve hedefimiz var. Filistin’de, Arakan’da, 
Doğu Türkistan’da, Mısır’da ve Suriye’de yaşananları, insani 
açıdan değerlendiren ortak bir aklı hayata geçirmeliyiz. 
Zulme, sömürüye maruz bırakılanları yalnız bırakmayacak 
küresel vicdan hareketini birlikte tesis etmeliyiz. Sadece 
mazlumlara yardım eden değil, zalimlere, sömürgecilere, 
emperyalist ve kapitalist birliklere tepki veren ortak bir 
direniş zemini üretmeliyiz” şeklinde konuştu. 

Yeni anlaşmalarla tecrübe paylaşım ağımızı genişletmeyi 
hedefliyoruz 

Eğitim-Bir-Sen olarak ilkelerinin, sendikacılığı sadece 
söylemler üzerinden değil, aynı zamanda eylemler üzerinden 

de yürütmek olduğunun altını çizen Yalçın, bu yükün yalnız 
taşınamayacak kadar ağır olduğunun bilincinde olduklarını, 
bu anlayışla, yurt dışı sendikal iş birliklerini misyonumuzun 
bir parçası olarak gördüklerini, sendikal mücadeleye, 
emeğin hak arayışına, insanın özgürlük reflekslerine dair 
uluslararası düzlemde de yeni bir soluk üretmek zorunda 
olduklarını vurgulayarak, “Dünyanın farklı ülkelerindeki eğitim 
sendikalarıyla, eğitim ve iş birliği anlaşmaları imzalama, 
tecrübe paylaşımı kulvarları oluşturma çabamız sürüyor. 
Son üç ay içinde Moritanya’dan iki, Senegal’den iki ve Fas’tan 
bir eğitim sendikası olmak üzere toplamda beş sendikayla 
‘eğitim ve iş birliği anlaşmaları’ imzaladık. Yeni anlaşmalarla 
eğitim ve tecrübe paylaşım ağımızı genişletmeyi hedefliyoruz” 
ifadelerini kullandı. 

Üyeye, ülkeye ve insanlığa dair kazanımlar üretiyoruz 

Türkiye’de emek mücadelesine dair değerli kazanımlar 
üreten güçlü bir sendika olduklarını, üyeye, ülkeye, insana 
ve insanlığa dair kazanımlar ürettiklerini dile getiren Yalçın, 
şöyle konuştu: “Ülkemizin demokratikleşmesi, özgürlük 
alanlarının genişlemesi, vesayetin tasfiyesi, sosyal adaletin 
tesisi için ter akıtıyoruz. 400 bin üyeye yaklaşmamızın ve 500 
bine yürümemizin altındaki temel gerçek bu. Çalışmalarımızla 
ülkenin birleştiren gücü oluyor; hiç kimsenin diline, dinine, 
rengine, şekline, mezhebine, meşrebine bakmıyor; gözyaşı 
ve alın terinin renginin aynı olduğu gerçeğinden hareketle 
‘Türkümüz dünyayı kardeş bilendir/ Gökleri insanın ortak 
tarlası’ diyoruz. Sendikal alana önerilerimizle, eleştirilerimizle 
ve kazanımlarımızla damga vurmaya devam ediyoruz.” 
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Milletin değerleriyle barışık müfredat için tüm gücümüzü 
seferber edeceğiz 

Yeni anayasada sendikal hak ve özgürlüklerin en geniş 
biçimde yer almasını sağlamak ve örgütlenmenin önünde var 
olan engelleri ortadan kaldırmak için mücadele edeceklerini 
söyleyen Yalçın, “18 ve 19. Millî Eğitim şûralarında ortaya 
koyduğumuz iradeye sahip çıkarak, milletin değerleriyle 
barışık müfredat için tüm gücümüzü seferber edeceğiz. Darbe 
kalıntısı sorunlu kılık-kıyafet yönetmeliğini uygulamakta 
direnen sorunlu mülki idare amirleriyle mücadeleye devam 
edeceğiz” dedi. 

Konuşmaların ardından, 15 ülkenin eğitim sendikalarının 
temsilcileriyle iş birliği protokolü imzalandı. 

Programa, Kosova Eğitim Sendikası Başkan Yardımcısı Ymer 
Ymeri ve Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Jehona Oruqi, Kosova 
Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Haxhi Arifi, Makedonya 
Merkez Jupa Belediyesi Öğretmenler Sendikası Uluslararası 
İlişkiler Sorumlusu Ozcan Suleymanovski, Arnavutluk Eğitim 
ve Bilim Sendikası Başkan Yardımcısı Arian Peraj, Bosna 
Hersek Orta ve Yüksek Öğrenim, Eğitim, Bilim ve Kültür 
Sendikası Başkanı Devad Hadzic, Bosna Hersek Federasyonu 
İlköğretim ve Eğitim Bağımsız Sendikası Başkan Yardımcısı 
Saudin Sivro, Sırbistan-Sancak Eğitim Çalışanları Bağımsız 
Sendikası Kadın Komitesi Başkanı Zuma Hodzic, Karadağ 
Kuzey Sancak Bölgesi Pljevlja Şehri Eğitim Sendikası Başkan 
Yardımcısı Ševala Harbic, Moritanya Eşitlikçi Sendikalar 
Konfederasyonu (CNTM) Kadın Komitesi Başkanı Nbeya 
El Ghaida, Moritanya Özgür Öğretmenler Sendikası Genel 
Başkanı Sneiba Sidi Mohamed, Suriye Öğretmenler Birliği 
Türkiye Danışmanı Mazen Rachid, Mardin Bölge Sorumlusu 
Muhammad Alhummada, Fas Milli Eğitim Çalışanları Sendikası 
(FNFE) Basın Sekreteri Khalid Essatte, Sudan Eğitim Sendikası 
Kadın Komitesi Başkanı Halima Alshiekh Abdelrahman Dafalla, 
Yurtdışı Filistinli Mesleki Grup ve Birlikleri Koordinatörü Maher 
Shawish, Moin N. Naim, Cezayir Eğitim Sendikası Yöneticisi 
Mustapha İdrissi, Cezayir Ulusal Öğretmenler Sendikası 
Teşkilatlanma Sekreteri Kouıder Yahıaouı, Yöneticisi Achour 
Lımane de katıldı. 

32. Başkanlar Kurulu sonuç bildirgesi 

Şûra kararları: 19. Milli Eğitim Şûrası’nda alkollü içki ve 
kokteyl hazırlama dersinin kaldırılması, ilkokul 1, 2 ve 3. 
sınıflara da din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin konulması, 
ortaokulda hafızlık eğitimi alacak öğrenciler için ara verme 
süresinin 1 yıldan 2 yıla çıkarılması ve ara verilen sürelerde 
öğrencilere dışarıdan sınav hakkı verilmesi, değerler 
eğitimine öğretim programlarında etkin bir şekilde sarmallık 
anlayışla yer verilmesi, öğretmenlere 3600 ek gösterge 
verilmesi, öğretmenlere 4 yıla bir yıpranma payı verilmesi, 
Osmanlı Türkçesinin Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Sosyal 
Bilimler Liselerinde zorunlu, diğerler liselerde ise seçmeli 
ders olarak okutulması, ortaokullarda 5, 6 ve 7. sınıflarda 
birer saat rehberlik dersinin konulması gibi önemli kararlar 
alınmıştır. Şûra kararları ivedilikle hayata geçirilmelidir. 

Müfredat: Eğitim, bütün bir milleti, ülkeyi ilgilendirmektedir. 
Bu anlamda, eğitim sisteminin temel sorunlarına çözüm 
aramak ve bulmak konusunda çaba harcanmalı, sonuç alıcı 
adımlar atılmalıdır. Çünkü temel meseleler çözülmediği 
takdirde, pansuman tedaviler mesabesinden öteye gitmeyen 
ve gitmeyecek olan önerilerin bizi asıl amaca götürmediği 
anlaşılmıştır. 

Toplumun beklentilerine cevap veren, çocuklarımıza milli, 
manevi ve evrensel değerler ile çağın gerektirdiği bilgi 
ve becerileri, toplumsal sorumluluk, şahsiyet ve karakter 
kazandıracak özgün müfredatın geliştirilmesi için ilgili 
Bakanlık birimlerinden somut adımlar beklediğimizi; bu 
hususta talep beklemeksizin katkı sunacağımızı ifade 
ediyoruz. Öğretim programları geliştirilirken yurt dışından ithal 
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sorumluluğun alınarak il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin 
uhdesine bırakan değişikliklerin gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. 

Ek tazminat: İstihdamda güçlük çekilen yörelerde isteksiz, 
gönülsüz ve zorunlu olarak görev yapan eğitim çalışanlarının 
gönüllülük ve isteklilik katsayısının ve toplumsal hayata katkı 
ve katılımlarının artırılması için çalışma şartları iyileştirilmeli 
ve kendilerine ek tazminat ödenmelidir. 

Öğretmen açığı: Eğitim sistemindeki reformları kalıcı kılacak 
olan, okullarda boş ders kalmaması ve sınıflarda sadece 
kadrolu öğretmenlerin olmasıdır. Bu nedenle, öğretmen 
ataması, imkânlar zorlanarak ihtiyaç kalmayacak şekilde 
yapılmalıdır. 

Öğretmen yetiştirme, mesleğe hazırlık: Aday öğretmenler 
hakkında yapılan yasal düzenleme sonrası söz konusu 
öğretmenlerimizin mesleğe hazırlıkları ve yetiştirilmeleri 
noktasında gerekli hassasiyetin gösterileceğine ilişkin haklı 
beklentimizin Bakanlıkta karşılık bulacağına inanıyoruz. Aday 
öğretmenlere rehberlik edecek danışman öğretmenlerimizin 
seçiminde yüksek lisans, doktora mezuniyeti, mesleki 
tecrübe, hizmet süresi, insan ilişkileri, akran eğitimi 
konusunda yetkinlik gibi vasıfların göz ardı edilmemesi 
gerekmektedir. Yine danışman öğretmenlere bu hususta her 
türlü destek verilmeli, aday öğretmenlere yönelik rehberlik 
sürecinde kendilerine yardımcı olacak ve kılavuzluk edecek 
danışmanlık programları hazırlanmalıdır. 

Bakanlık, şimdiden, sınavda başarısız sayılacak aday 
öğretmenler hakkında yeniden yapılacak olan performans 
değerlendirmesi ve sınavdan başarılı sayılabilmeleri için 
gerekli ve etkili hizmet içi eğitim ve danışmanlık programlarını 
kurgulayıp hayata geçirmelidir. 

28 Şubat mağdurları: 28 Şubat sürecinde mağdur edilen 
eğitim çalışanlarının uğramış oldukları mağduriyetleri ve 
karşı karşıya kaldıkları hukuki süreçleri tek bir kategori 
altında toplamak mümkün olmadığından, bu çalışanların 
mağduriyetleri halen tam anlamıyla giderilmiş değildir. Prim 
ödenmiş açıkta kaldıkları sürelerin hizmetlerine sayılması, 

programlar yerine milli, kültürel ve medeniyet değerlerimize 
uygun, özgün programlar, bunlara uyumlu müfredatlar 
geliştirilmeli, ders kitaplarında uygulanmaya konulmalıdır. 

Ek ders esasları: Köklü değişikliğe uğradığı 2006 yılından 
beri uygulanan ve bazı adaletsizlikleri beraberinde getiren 
ek ders esaslarında ücret dengesizliğine ve mağduriyete 
neden olan hükümler değiştirilmelidir. Sendika olarak 
hazırlayıp Bakanlığa sunduğumuz taslak dikkate alınarak, 
gereken 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 sorunu ivedilikle 
çözüme kavuşturulmalıdır. Hâlâ 10 TL olan ek ders birim 
ücreti artırılmalıdır. Son düzenlemelerden sonra eğitim 
kurumu yöneticileri aleyhine bozulan ek ders kaynaklı ücret 
dengesizliği giderilmeli; çalışma barışının ve kurum içi 
dengenin yeniden sağlanması amacıyla yöneticilere ilave ek 
ders ücreti ödenmelidir. 

Okullara bütçe: 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. Milli Eğitim Şûrası’nda sendikamızın sunduğu 
tekliflerden olan, şûra genel kurulunca kabul edilen ve 64. 
Hükûmet Programı’nda da yer alan okullara bütçe verilmesi 
kararı zaman kaybetmeksizin hayata geçirilmeli; merkezi 
bütçeden, öğrenci başına ödenek uygulamasına geçilmeli, 
okullarda tahsildarlık dönemi sona erdirilmelidir. 

Eğitim kurumlarında iş sağlığı ve iş güvenliği: Hâlihazırda 
eğitim kurumlarında 4857 sayılı Kanun’a göre istihdam 
edilen personel nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde 
sorumlu bulunan eğitim kurumu yöneticileri, şimdi de iş 
sağlığı ve güvenliği mevzuatı nedeniyle yeni bir yükümlülük 
altına girmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nca eğitim kurumu 
yöneticilerini gerek Sosyal Güvenlik Kurumu karşısında 
gerekse iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı karşısında işveren 
sıfatıyla hukuki, mali ve cezai sorumluluk altına sokan 
düzenlemelerin kaldırılması, yöneticilerin üzerinden bu 
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sistemimiz ve mevzuatımız yeniden ele alınarak, darbe 
hukukuna ilişkin bütün izler silinmelidir. Antidemokratik 
süreçlerde ortaya çıkan mevzuatın ayıklanması işine 
bin an önce başlanmalıdır. Bütün mevzuat insan onuru 
merkezli, demokratik ilkeleri önceleyen bir anlayışla yeniden 
düzenlenmeli, Türkiye, darbe anayasasıyla yönetilme ve 
darbeci zihniyetin sinsi hükümlerinin yer aldığı mevzuatla yol 
alma ayıbından kurtarılmalıdır. 

İş güvencesi: Yeni anayasa süreciyle Türkiye’nin geleceğini 
güvence altına almanın mücadelesinin verildiği bir ortamda 
kamu görevlilerinin iş güvencesini tartışmaya açmaya 
niyetlenilmesini asla doğru bulmadığımızı; yapılmak istenene 
asla sessiz kalmayacağımız bir kez daha deklare ediyoruz. 

Kılık-kıyafet yönetmeliği: Darbe kalıntısı kılık ve kıyafet 
yönetmeliğini uygulamakta direnen mülki idare amirlerini, 
temel hak ve özgürlüklere, sendikal haklara saygılı olmaya, 
riayet etmeye davet ediyoruz. Söz konusu mülki idare 
amirleri, sendikal eylem kararları konusundaki AİHM ve 
Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda hareket etmeli; 
kamu görevlilerinin kılık ve kıyafetiyle uğraşmak yerine halka 
hizmet etmeyi düşünmelidir. 

Karma eğitim: Eğitimin vatandaşa sunumuna dair temel 
tercihleri sınırlayan, demokratik eğitim hakkının önündeki 
‘karma eğitim’ dayatmasına son verilmeli; 1739 sayılı Temel 
Eğitim Kanunu’nda yer alan, ‘Okullarda kız ve erkek karma 
eğitim yapılması esastır’ ibaresi değiştirilerek, yalnızca 
kızların, yalnızca erkeklerin ve kızlarla erkeklerin birlikte 
öğrenim gördüğü/göreceği eğitim kurumları bir seçenek 
olarak öğrencilere sunulmalıdır. 

YÖK Kanunu: Yükseköğretim reformu konusunda hükûmet 
programına da giren taahhütler yerine getirilmelidir. Öncelikli 
beklentimiz ve talebimiz, yükseköğretimin paydaşlarını 
dışlayan, tepeden inmeci bir tavırla bürokratik zihniyetin 
ürünü bir taslak üzerinden çalışma yapmak yerine katılımcı, 
demokratik, şeffaf bir süreçle sözde değil, özde bir reform 
gerçekleştirilmesidir. YÖK’ün sadece planlama, koordinasyon, 
denetim ve teftiş yapan bir kuruma dönüştürülmesi; 
üniversitelerin özgür düşünceye sahip bireyler yetiştiren, 

disiplin kurulu kararıyla atılanlar haricinde, kalanların mali ve 
sosyal güvenlik hakları gibi iadesi ve telafisi gereken pek çok 
sorun hâlâ çözüm beklemektedir. Bu hususta gerekli yasal 
düzenlemeler ivedilikle gerçekleştirilmelidir. 

Kariyer basamakları: 2004 yılında kariyer basamaklarında 
yapılan yasal düzenleme, hedeflenen sonucu vermemiştir. 
Özellikle Anayasa Mahkemesi’nin verdiği iptal kararının 
gereğinin yapılmaması, kariyer basamakları uygulamasındaki 
belirsizliğin sürmesine neden olmuştur. 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 olmuş ve 
bu durum hâlâ devam etmektedir. Bu sorunun çözümü için 
gereken adım atılmalıdır. 

Hendek mağdurlarının eğitimi: Birlik ve beraberliği 
sağlayacak adımları elinin tersiyle iterek silaha ve teröre 
sarılanlar nedeniyle ülkemizin bazı bölgelerinde terörle 
mücadele ekseninde devam eden çatışma ortamının bir an 
önce sonuçlandırılması gerekmektedir. Bu çatışma ortamı 
nedeniyle okullar başta olmak üzere zarar gören kamu 
hizmeti sunulan yerler onarılmalı, öğrencilerin okullarına, 
öğretmenlerin görevlerinin başına dönmesi sağlanmalıdır. 
Eğitim-öğretime verilen zorunlu ara nedeniyle eğitim 
hakkından mahrum bırakılan öğrencilerimize psikolojik 
destekle birlikte telafi eğitimleri verilmelidir. Ancak TEOG 
ve yükseköğretime giriş sınavları gibi sınavlara girecek 
öğrenciler yönünden ilave destekleyici eğitimler sunulmalıdır. 

Yeni anayasa ve mevzuat: Yeni anayasa sürecini, sendikal 
hak ve özgürlüklerin anayasada en geniş biçimde yer 
almasının sağlanması ve örgütlenmenin önünde var olan 
engellerin ortadan kaldırılması noktasında önemli bir fırsat ve 
dönüm noktası olarak görüyoruz. Anayasada çalışma hayatını 
düzenleyen hükümlerin uluslararası hukuk kurallarını, ILO 
normlarını ve evrensel sendikal hakları içerecek şekilde yer 
almasını sağlamanın gerekliliğini bir kez daha vurguluyoruz. 

27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat darbelerinden sonra 
hazırlanan ve darbecilerin zihniyetini taşıyan hukuk 
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Yetim projesi: Eğitim-Bir-Sen olarak, “Her Sınıfın Bir Yetim 
Kardeşi Var” projesine paydaş olmaktan ve bu projeyi bugüne 
kadar başarıyla yürütmekten onur duyuyoruz. Mazluma, 
mağdura ve mahzuna el uzatmak, destek olmak insanlık 
anlayışımızın, medeniyetimizin ve inancımızın gereğidir. 
Bu anlayışla, bu ve benzeri projelere desteğimiz ve katkıda 
bulunma isteğimiz artarak devam edecektir. 

Uluslararası faaliyetler: Dünyanın farklı ülkelerindeki eğitim 
sendikalarıyla, eğitim ve iş birliği anlaşmaları imzalama, 
tecrübe paylaşımı kulvarları oluşturma çabalarımız artarak 
devam edecektir. Bu çabalarımızı, uluslararası eksende 
hak merkezli güç birliği ve iş birliği ağının tesisi için elzem 
görüyoruz. 

Mültecilere yardım: Suriye’de Esed ve IŞİD zulmünden kaçan 
insanları, insanî sorun olarak değil, mali yük olarak gören, 
küresel ekonomik aklın işgali altındaki dünyaya inat, insan 
ve Müslüman olmanın gereğini devletçe ve milletçe yerine 
getirmeye çalışıyoruz. Ülkemize sığınan insanlara 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. 

bilimsel bilgi üretimi yapılan, akademik özgürlüğü, iş ve 
çalışma güvencesini esas alan kurumlar olabilmesi için, 
katılımcı ve özgürlükçü bir yükseköğretim yönetimini 
önceleyen yeni bir kanun çıkarma noktasında somut adımlar 
atılması gerekmektedir. 

Kredi ve Yurtlar Kurumu: Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Genel Müdürlüğü’nün teşkilat yapısında gerçekleştiri-
len değişiklik sonrası atama süreçleri tamamlanamamış olup 
birçok kadro halen görevlendirme yoluyla doldurulmaktadır. 
Bu durum, edinilen birikimin ve tecrübenin kurumun yeni 
yapılandırılmasına aktarılmasına engel olduğu gibi, personel 
açısından da geleceğe yönelik planlama yapma imkânını, ön-
görülebilirliği ortadan kaldırmaktadır. Kurumsal yeniden yapı-
landırmanın bir an önce sonuçlandırılması, gerek personelin 
huzur ve güven içinde çalışmasının temini gerekse kurum 
hizmetlerinden faydalanan kitleye sunulan hizmet kalitesinin 
artırılmasına yönelik çalışmaların devamı açısından elzemdir. 

Reform süreci: 64. Hükûmet Programı’nda yer alan kısa ve 
orta vadeli hedefleri, ülkemizin demokratikleşmesi, gelişmesi 
ve güçlenmesi açısından gerekli görmekle birlikte, bu 
hedeflerin bir an önce gerçekleştirilmesi için zamanla yarışan 
bir anlayışla somut adımlar atılmasını bekliyoruz. Çalışanların 
mali ve sosyal haklarını geliştiren, mevcut haklarını koruyan 
her türlü adıma desteğimizi ifade ediyor; katılımcılıktan uzak, 
toplum temsilcilerini dışlayan her türlü reform ve değişim 
programlarının başarısızlığa mahkûm olduğunu/olacağını 
hatırlatma gereği duyuyoruz. 

İLKSAN: İLKSAN, kanunun arkasına sığınarak sandık 
üyelerine, eğitim çalışanlarına dayattığı zorunlu üyelik 
garabetini sürdürmekten vazgeçmelidir. Sandığı, düze 
çıkarmak, üyelerine karşı yükümlülüklerini yerine getirecek 
hale getirmek üzere çabalamak yerine zorunlu üyelik 
dayatmasının sürdürülmesini temin etmek için haksız ve 
hukuksuz girişimlerde bulunanlara karşı eğitim çalışanları 
adına her türlü hukuk yoluna başvuracağımızı; zorunlu 
üyeliğin kaldırılması, eğitim çalışanlarının üzerindeki yükün 
alınması için mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha 
ifade ediyoruz. 
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Kadınlar Komisyonu Türkiye Buluşması’nda 
konuşan Yalçın:  Türkiye’nin kadın konusuna şaşı 
bakışını yerle bir ettiniz 

12-14 Şubat 2016 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonlarının sadece kadın 
örgütlenmesindeki eksikliği gidermediğini, Türkiye’nin kadın 
konusuna şaşı bakışını da yerle bir ettiğini ifade ederek, 
“Hiç kimse sizler için ‘daha kırk fırın ekmek yemeleri gerekir’ 
diyebilecek durumda değildir. Aksine herkesin ‘Kırk bir kere 
maşallah’ diyeceği bir sonuç duruyor karşımızda” dedi. 

Kadınlar Komisyonu Türkiye Buluşması Antalya’da yapıldı. 

Buluşmada, Malezya Eğitim Organizasyonu Başkan Vekili 

Satinah Syed Salleh, Avrupa’da Filistinli Öğretmenler Birliği 

Genel Başkanı Yosra Saed Agıl, İstanbul Milletvekili Fatma 

Benli, Doç. Dr. Emel Topçu ve Aktivist Zeynep Alkış’ın 

konuşmacı olduğu bir panel de düzenlendi. 

Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Habibe Öçal, 

Yönetim Kurulu üyeleri ve il temsilcilerinin katıldığı toplantının 

açılışında bir konuşma yapan Genel Başkan Ali Yalçın, 

özellikle kadınların çileyi güce, sıkıntıları, sorunları fikri 

birikime dönüştürdüklerini, baskıları kararlılıkla, dayatmaları 

dirençle devre dışı bıraktıklarını, yasakları özgürlüğe, 

ötekileştirmeyi öze dönüşe doğru evirdiklerini belirterek, 

kadın komisyonlarının sadece Eğitim-Bir-Sen’in kadın 

örgütlenmesindeki eksikliği gidermediğini, Türkiye’nin kadın 

konusuna şaşı bakışı da yerle bir ettiğini kaydetti. 

Çabalarınız, kadına yönelik şiddetin biteceğine teminattır 

Ara rejim dönemlerinde, cunta süreçlerinde, 28 Şubat’ın 

ötekileştiriciliğinde kadınların çalışma hayatından, eğitim 

hayatından, siyaset kulvarından dışlandığını dile getiren 

Yalçın, “Kadınların zorba tavırla, küstah bir tarzla kamu 

hizmetinden dışlandığı kara günler geride kaldı. Artık, sizlerin 

fikirleri, eylemleri, direnci ve direnişiyle, alkışlanan kadınlar, 

kadın örgütleri var. Sizin çabalarınız, kadına yönelik şiddetin 

biteceğine teminattır. Varlığınız, davamızın zirveden yeni 

ufuklara ulaşmasını kolaylaştıracaktır” şeklinde konuştu. 
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Biz, insanlığı kavuran ateşe su taşımakla 
mükellefiz 

28 Mayıs-1 Haziran 2016 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
Türkiye’de vesayet sistemini ifşa ettiklerini, tasfiyesini 
büyük oranda tamamladıklarını ifade ederek, “Ya küresel 
vesayet. Yerel vesayetin bitmesi yetmiyor. Aksine bize yeni 
görevler yüklüyor. Biz, kurtulduk diyerek yangını seyretmeye 
koyulan kurnaz tavırdan beriyiz. Biz, ateş bize ulaşmaz 
diyerek su taşımaktan imtina edemeyiz. Bizim kovalarımızda 
merhamet, adalet, diğerkâmlık var. Filistin’deki sabiler, 
Arakan’daki kendilerini korumaktan acizler bizi bekliyor. 
Rabia meydanlarında Esmaların vurulmasına seyirci 
kalmayacağımızı bilenler, Aylan bebeğin cansız bedeninin 
kıyıya vurmasının bizi uykusuz bıraktığını hissedenler bizi 
bekliyor” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen 33. Başkanlar Kurulu toplantısı Ürdün/
Akabe’de yapıldı. Arap Eğitimciler Birliği, Ürdün, Bahreyn, 
Kuveyt, Lübnan ve Fas eğitim sendikaları temsilcilerinin de 
katıldığı toplantının açılışında konuşan Ali Yalçın, Türkiye 
haritasında 79 ilin üzerine Eğitim-Bir-Sen mührünü vurarak 
‘Eğitim-Bir-Sen, Türkiye’dir’ hükmünü cari kılan bir teşkilatın 
mensubu olmanın, meftunu olmanın mutluluğunu ve onurunu 
yaşadıklarını belirterek, “Bu yıl 10 ilimiz ve 13 üniversite şubemiz 
yetkiyle buluştu. Zirveden yeni ufuklara hep birlikte destan 
yazdık. 402 bin üye, Hakka, hakikate adanmış bünye sayımız, 

davaya inanmış insanımızdır. Sanmayın ki, 402 bin bizim için 
sadece mutabakat metinlerine kaydedilmiş üye sayımızdır. 
Ulaştığımız bu nokta, davaya hizmet etme kaygımızdır. 
Millete hizmet etme aşkımız, medeniyet değerleriyle bağımızı 
yeniden inşa etme davasına olan sarsılmaz saygımızdır. 
Olduğumuz yer, geldiğimiz seviye, ulaştığımız nokta şüphesiz 
çok önemlidir. Ancak, olması gerekene, tekemmül noktasına, 
ulaşabileceğimiz seviyeye henüz gelmedik. Herkese 
hakikati izahla yükümlü olduğumuzu unutmadan, herkesin 
hakikate iknaya meyilli olduğunu akıldan çıkarmadan, yeni 
ufuk yolculuğumuzu da ufuklara yeni yolcu çağrımızı da 
sürdüreceğiz” şeklinde konuştu. 

İnsani değerler ve adalet ekseninde yeni bir düzene 
ihtiyaç var 

Yalçın, ümmet ve medeniyet coğrafyasının emek 
hareketlerinin ve sendikal zeminin lider kuruluşlarının bir 
arada olmasının; mekân ortaklığı, söylem ortaklığı, hedef 
ve eylem ortaklığı noktasında kalıcı ve etkili bir birliktelik 
oluşturmak açısından son derece önemli olduğunu 
dile getirerek, “Bu birlikteliğin, hem teşkilatlarımız hem 
ülkelerimiz hem ortak coğrafyamız bağlamında ve hepsinden 
önemlisi, ümmet ve insanlık açısından çok değerli süreç ve 
sonuçlar üreteceğine inanıyoruz. Dünyanın, insani değerler 
ve adalet ekseninde yeni bir düzene ihtiyacı var. Bu ihtiyacın 
karşılanabilmesi için bize, bizim birlikteliğimize ihtiyaç var” 
diye konuştu. 
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Özelde medeniyet havzamızı, genelde ise bütün dünyayı 
hizmet alanımız olarak görüyoruz 

Sendikacılığı sadece üye ve ülke ile sınırlamadıklarını kaydeden 
Yalçın, “Özelde medeniyet havzamızı, genelde ise bütün 
dünyayı hizmet alanımız olarak görüyoruz. Bu çerçevede, 
emek örgütleriyle, sendika yöneticileriyle tecrübe paylaşımı 
kapsamında eğitim ve iş birliği ağımızı genişletiyoruz. 402 
bin üyesi bulunan bir emek hareketi olarak, sadece ücret 
sendikacılığı yapmıyoruz. İnsana, onuruna, haklarına dair 
bütün olaylara müdahil olmak, insanı ve onurunu esas alan 
bütün yapılarla iş birliği yapmak, ümmetin dertlerine çözüm 
bulmak, mazlum ve mağdurların beklentilerine, yardım ve 
destek isteklerine cevap vermek istiyoruz” diye konuştu. 

Sorumluluk almalı ve birbirimizle kardeş ve paydaş 
olmalıyız 

Emperyalist dünyanın, kapitalist düzenin emek tanımında, 
değer tanımında, ücret tanımında insanı yok sayan 
ceberutluğuna son verecek, ortak akılla belirlenmiş stratejiye, 
alternatif fikirlere, yeni platformlara, insanlığa, insan olmanın 
onurunu yaşatacak kuruluşlara ihtiyaç olduğunu vurgulayan 
Yalçın, şunları söyledi: “Yeni bir heyecan, yeni bir aksiyoner 
duruş üretme görevi, hepimizin üzerine yüklenmiş büyük bir 
sorumluluk var. İşte bu salonda bulunan, eğitim sendikalarının 
bu anlamda sorumluluk alması ve birbirleriyle kardeş ve 
paydaş olması gerekmektedir.” 

Safları sık tutmalıyız ki aramıza emperyalistler girmesin 

“Çocuklarımızın, gençlerimizin, medeniyet havzamızdaki 
insanlarımızın, cemiyetlerimizin birbirini daha iyi tanımasını 
sağlamak zorundayız” diyen Yalçın, “Ya dinde kardeş ya da 
yaradılışta eş olduğumuz idrakiyle ortak yaşam alanımız 
olan bölgede şiddetin, terörün ve ayrılıkların son bulmasını 
sağlayacak ortak aklı inşa etmeliyiz. ‘Safları sık tutun, aranıza 
şeytan giremesin’ düsturunu sadece namazda değil, günlük 
hayatta, ekonomide, bilimde, eğitimde, kültürde, diplomaside 
de hayata geçirmeliyiz. Aramıza, emperyalistler, kapitalistler 
girmesin. Medeniyet havzamıza çöreklenenlerin planları 
bozulsun. Onların işbirlikçisi, tetikçisi olan yerel ve küresel 

terör şebekeleri ümmetin coğrafyasında kan akıtamasın” 
ifadelerini kullandı. 

Sorunların oluşturduğu mağduriyet gibi, çözümlerin 
kaynağı da ortak 

Son bir yıllık süreçte birçok ülkenin sendikalarıyla iş birliği 
anlaşmaları imzaladıklarını, tecrübe paylaşımları yaptıklarını 
dile getiren Yalçın, “Şüphesiz ağırlığı ümmet coğrafyamıza, 
medeniyet havzamıza verdik, vermeye de devam edeceğiz. 
Çünkü sorunlarımız ve sorunların oluşturduğu mağduriyet 
gibi, çözümlerin kaynağı da ortak. Biz fıtratta var olan 
birlikteliğimizi hayatta da mümkün kılmak için karşılıklı bir 
irade ortaya koyduk ve bunu da geliştirmeliyiz” dedi. 

Konuşmaların ardından, Arap Eğitimciler Federasyonu Genel 
Başkanı Cemal El-Hüsami, Bahreyn Eğitimciler Sendikası 
Genel Başkanı Safiye El-Şamsan, Kuveyt Eğitim Bakanlığı 
Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Muhammed El-Hudayna, 
Lübnan Öğretmenler Sendikası Genel Başkanı Ahmed Walid 
Jaradi, Ürdün Öğretmenler Sendikası Genel Başkanı Basil 
Freyhat ile eğitim ve iş birliği anlaşması imzalandı.
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Meydanı teröristlere ve emperyalistlere 
bırakmayacağız 

30 Temmuz 2016 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
Türkiye’yi çıkarlarına ters gören küresel odakların, FETÖ 
ve işbirlikçileri eliyle ülkeyi teslim almak istediklerini ifade 
ederek, “Bu yüzden sadece içerideki hainleri, teröristleri 
tasfiye süreciyle yetinemeyiz. Bu tehlikeyi tamamen sona 
erdirmek, böyle bir şeyi başarabilecekleri inancını içerideki 
ve dışarıdaki düşmanların zihinlerinden söküp atmak 
zorundayız” dedi. 

34. Başkanlar Kurulu toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. 
Toplantıda konuşan Genel Başkan Ali Yalçın, 15 Temmuz 
2016 Cuma akşamı; milletin iradesine darbe vurmak, devletin 
yönetimi üzerinde cunta kurmak, Türkiye’yi efendilerinin işgal 
coğrafyası yapmak isteyen FETÖ’nün kanlı darbe girişimiyle 
karşı karşıya kaldıklarını belirterek, “İhanet şebekesinin 
okyanus ötesindeki elebaşı ve haşhaşilerinin vahşetini hep 
birlikte yaşadık. Millete kan kusturmak, devleti dize getirmek 
istediler. 1071’den bugüne bu toprakların en sinsi, en kirli, en 
acımasız terör ve ihanet şebekesi, kırk yıllık sızıntıyı, milleti 
yutacak bir akıntıya dönüştürmeye kalktı” şeklinde konuştu. 

Sıfır hata, sıfır ihmal düsturuyla hareket etmeliyiz 

Teşkilata “Meydanları boş bırakmayın” çağrısı yapan Yalçın, 
“Hizmet markası ve himmet markajı üzerinden milletin 
cüzdanına çökenler, 15 Temmuz akşamı milletin iradesine 
çökmeye kalktılar. Alçak uçuşla millete alçakça saldırdılar. 
Millete ayar vermeye çalışan ayarı bozuklara meydanlara 
inerek ayar veren teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Ne FETÖ 

darbeden ne işbirlikçileri cuntadan ne de azmettiricileri 
işgalden vazgeçmiş değil. İçerideki temizlik ve tasfiye sürecini 
zehirlemek için her şeyi göze alıyorlar. Yine deneyecekler, 
denemek isteyecekler. Tam da bu yüzden teyakkuz hâlimizi, 
dirayetimizi, meydanlardaki birlikteliğimizi korumalıyız. 
İçinde bulunduğumuz süreçte sıfır hata, sıfır ihmal düsturuyla 
hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı. 

15 Temmuz’da hedeflenenin ve FETÖ’den istenenin, milleti ve 
devletiyle Türkiye’yi yok etmek olduğunu kaydeden Yalçın, 
şunları söyledi: “Kimse merhametini, merhamet duygusunu 
bu yapı için israf etmek gibi bir hataya düşmesin. Bu milletin 
itibarına, devlet intizamına saldıranlara, adaletten başka 
bir şey vadedilmez, edilemez. Öyle bir adalet ki, ‘İnsanı 
yaşat ki devlet yaşasın’ duruşuyla milletin hissiyatına sırt 
çevirmeyecek, ‘Ya devlet başa ya kuzgun leşe’ bakışıyla 
hainlere hak ettikleri bedeli ödetmekten çekinmeyecek. 
Evet, bekasına saldırılan devlet adil olacak. Varlığına, 
birliğine, kardeşliğine saldırılan millet de akil davranmakta 
kararlı duracak. Bu anlayışla hem milletimiz hem de biz, bir 
taraftan ‘bu kalkışma neden oldu’ analizini hızla bitirip ‘bir 
daha nasıl olmaz’ stratejisini devreye sokmalıyız. Kurumsal 
yapı değişikliklerini, yasal düzenlemeleri, anayasal çerçeveyi 
hızla, ortak akılla ve ‘sıfır risk’ hedefiyle hayata geçirmeliyiz. 
Bu ülkeye hainlik edenlere, onları azmettirenlere, destek 
verenlere hep birlikte, ‘Türkiye, taşıyla, toprağıyla bizim, bu 
milleti yenemezsiniz, vazgeçin’ diyerek dik durmaya devam 
etmeliyiz. FETÖ’nün uzantılarına, yeni versiyonlarına da ‘Millet 
ayakta, ihanete kalkışma ne akşam ne de şafakta’ uyarısıyla 
milletin gücünü göstermekten çekinmemeliyiz.” 

Toplantıda, önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalara 
ilişkin istişarelerde bulunuldu.
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Milletin cesur bileklerinin, çağın irfan kimliklerinin 
büyük buluşması 

7-9 Ekim 2016 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 

Türkiye Buluşması’nın, milletin cesur bileklerinin, çağın irfan 

kimliklerinin, vaktin sendikal liderlerinin buluşması olduğunu 

belirterek, “Çağın erdemlilerinin, çağı kendi karanlıklarında 

boğmak isteyen zevata ait zulüm ve ihanet şatolarını yıkma 

çağrısıdır, Eğitim-Bir-Sen. Bu buluşma, bütün yetimlere, ‘biz 

varız, her zaman yakınınızda ve yanınızdayız’ demenin adıdır” 

dedi. 

11. Türkiye Buluşması ve 35. Başkanlar Kurulu toplantısı, Şube 

yönetimleri, ilçe temsilcileri, Kadınlar Komisyonu üyeleri ve 

Genç Memur-Sen temsilcilerinin katılımıyla Antalya’da yapıldı. 

Toplantının açılışında konuşan Ali Yalçın, Eğitime Bakış 2016: 

Eğitim İzleme ve Değerlendirme raporuyla, evrensel kriterleri 

de gözeterek yerli ve millî bir gözle Türkiye’nin eğitim 

sisteminin fotoğrafını çektiklerini ifade ederek, “İşi, bilenin 

yaptığı, yapamayanın çamur atmakla iştigal ettiği sendikacılık 

alanında nasıl Eğitim-Bir-Sen’i zirveye çıkardıysak, eğitimde 

de ülkemizi zirveye çıkarmalıyız. Biz ‘en büyük sendika olmak’ 

için değil, ‘en doğru sendika olmak’ için yola çıktık. Doğru 

duyuştan, doğru duruştan, doğru görüşten sapmayacağız” 

diye konuştu. 

Kadrolu öğretmenlik tek seçenek olarak hayata 
geçirilmelidir 

Öğretmen ihtiyacı karşılanmadan, toplumun öğrenme 
ihtiyacının bihakkın karşılanamayacağını belirten Yalçın, 
şöyle devam etti: “‘Sözleşmeli öğretmenlik sorunlara, mülakat 
adaletsizliğe neden olur’ uyarımızın gereği yapılsaydı, ne 
enerji ne de zaman kaybı yaşardık. Çözüm basit. Yol yakınken 
dönülmeli ve kadrolu öğretmenlik tek seçenek olarak hayata 
geçirilmelidir. Mülakata da gerek yok. Kadrolu istihdamda 
adaylık sürecinde öğretmenlik alanına yönelik bir mülakat 
yapılıyor zaten.” 

Kazanımlarımızın birilerini ne kadar gerdiğine hep 
beraber şahit olduk 

Yalçın, kazanımlarının, çözümlerinin birilerini ne kadar 
gerdiğini, MEB’i, YÖK’ü, KYK’yı ve diğer kurumları ne kadar 
rahatlattığını hep beraber yaşadıklarını dile getirerek, “Bazı 
sendikaların eğitimcilerin kazanmasından ziyade belirsizlik 
ve kaostan beslenmeyi tercih ettiklerine şahit olduk. Bununla 
birlikte, toplu sözleşmeye, eğitim çalışanlarına kazandıran 
hükümlere dava açan kurumları, bu kurumlara destek 
veren ‘sendikamsı yapıları’ da hep birlikte gördük. Müdür 
yardımcılarının nöbet ücreti, okul öncesi öğretmenlerimizin 
nöbet ücretleri bu kapsamda hayata geçti. Masada oturmakla 
iş bitmiyor, sahada ter dökmek gerekiyor” ifadelerini kullandı. 
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35. Başkanlar Kurulu sonuç bildirisi 

-Ülkemizin ve milletimizin barışa ve huzura her zamankinden 
daha çok ihtiyaç duyduğu bugünlerde üst aklın organize 
ettiği vekalet savaşlarının ülkemizdeki taşeronlarının canice 
eylemleri, barışı ve kardeşliğimizi yok etmek istemekte, 
huzurumuzu da zehirlemektedir. Masum kanı dökmeyi mübah 
gören dünyadaki bütün terör örgütlerinin eylemlerini şiddetle 
kınıyor ve lanetliyor; bütün terör örgütlerine, bir an önce bu 
vahşi ve canice saldırılarından vazgeçme çağrısı yapıyoruz. 

-Türkiye’nin olağanüstü süreci geride bırakarak, olağan 
gündemine dönmesini temenni ediyor; çalışma hayatındaki 
olağanüstü sürecin de acilen son bulmasını, kamu 
görevlilerinin sorun ve taleplerinin çözüme kavuşması için 
gerekli çalışmaların ivedilikle yapılmasını bekliyoruz. 

-Terör örgütleriyle mücadele çerçevesinde çok sayıda 
eğitim çalışanı açığa alınmıştır. Açıkta bekleyen eğitim 
çalışanlarından masum olanlar daha fazla mağdur edilmeden 
görevine iade edilmeli ve eğitim-öğretim hizmetlerinin 
aksamadan yürütülmesi için öğrencileri öğretmensiz 
bırakmayacak tedbirler alınmalıdır. 

-Ekonomik ve sosyal açıdan yeterince gelişememiş 
istihdamda zorluk çekilen bölgelerde öğretmenlerin görev 
yapma süresinin ortalama 1,5 yıl olması, bölgedeki eğitimin 
niteliğini olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuzluğu gidermenin 
en sağlıklı yolu cebri tedbirlerden değil, cezbî teşviklerden 
geçmektedir. 

-Eğitim çalışanlarına, zorunlu hizmet bölgelerinde görev 
yapmaları halinde illerin mahrumiyet durumlarına göre ilave 

Kuruldukları günden beri ‘kuruş değil, duruş sendikacılığı’ 
yaptıklarını ifade eden Yalçın, “Bunu söylerken kuruşa 
önem vermediğimiz sanılmasın. Aksine, işin hakkını 
vermeyi önemsediğimiz gibi, işi yapanın hakkını almayı da 
önemsiyoruz. Her ikisini hakkıyla yerine getirmeyi önemli ve 
değerli görüyoruz” şeklinde konuştu. 

En önemli hedeflerimizden biri de yetimlere sahip 
çıkmaktır 

Yetimlere sahip çıkmanın, onlarla hemhal olmanın en önemli 
faaliyetlerinden biri olduğunu dile getiren Yalçın, “Her Sınıfın 
Bir Yetim Kardeşi Var’ hedefiyle, İHH ile birlikte bu konuda yola 
çıktık. Hayata geçirdiğimiz projeyle el verdiğimiz çocuklar, 
önce insani duruşumuza istikamet veriyor. Bugün, bu proje 
kapsamında gönlümüzde misafir ettiğimiz kardeşlerimizi 
burada misafir ediyoruz. Yüzlerine yansıyan tebessümü 
paylaşmayı hedefliyoruz. Bu hedef için ilk adımı atmalı, 
bugün ulaştığımız 27 bin çocuğumuza ilaveten daha fazla 
yetim kardeşimize el uzatarak bu sayıyı bir yılda 50 bine 
çıkarmalıyız” dedi. 

Teşkilat eğitimleri yapıldı 

Programa misafir olarak katılan yetimlere Genel Başkan Ali 
Yalçın tarafından çeşitli hediyeler verildi. Daha sonra teşkilat 
eğitimine geçildi. Genel Başkan Ali Yalçın, ilçe temsilcileriyle 
bir araya gelirken; Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Şube 
Başkan vekilleriyle; Genel Başkan Yardımcısı Ramazan 
Çakırcı, Teşkilattan Sorumlu Şube Başkan yardımcılarıyla; 
Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin, Mali İşlerden Sorumlu 
Şube Başkan yardımcılarıyla; Genel Başkan Yardımcısı 
Şükrü Kolukısa, Basın ve İletişimden Sorumlu Şube Başkan 
yardımcılarıyla; Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla, 
Mevzuattan Sorumlu Şube Başkan yardımcılarıyla; Genel 
Başkan Yardımcısı Atilla Olçum, Eğitim ve Sosyal İşlerden 
Sorumlu Şube Başkan yardımcılarıyla toplantı yaparak, 
yapılan ve yapılması tasarlanan çalışmalar hakkında bilgi 
verdi. 
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olan hükümler değiştirilmelidir. Öğretmenlerin branşlarına 
göre ek ders ücretlerindeki adaletsizlik, okul türlerine göre 
yöneticilere verilen ve izahı mümkün olmayan ek ders ücreti 
farklılıkları sorunu ivedilikle çözüme kavuşturulmalıdır. Son 
düzenlemelerden sonra eğitim kurumu yöneticileri aleyhine 
bozulan ek ders kaynaklı ücret dengesizliği giderilmeli; 
çalışma barışının ve kurum içi dengenin yeniden sağlanması 
amacıyla yöneticilere ilave ek ders ücreti ödenmelidir. 

-Anayasa Mahkemesi’nin verdiği iptal kararı sonrası 
gerekli düzenlemelerin yapılmaması, kariyer basamakları 
uygulamasındaki belirsizliğin ve adaletsizliğin sürmesine 
neden olmuştur. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı 
sağlayacak ve bu sayede eğitimin niteliğini artıracak türden 
yeni bir kariyer/mesleki ilerleme düzenlemesi zorunludur. 

-19. Milli Eğitim Şûrası’nda alkollü içki ve kokteyl hazırlama 
dersinin kaldırılması, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflara da din 
kültürü ve ahlak bilgisi dersinin konulması, ortaokulda 
hafızlık eğitimi alacak öğrenciler için ara verme süresinin 1 
yıldan 2 yıla çıkarılması ve ara verilen sürelerde öğrencilere 
dışarıdan sınav hakkı verilmesi, değerler eğitimine öğretim 
programlarında etkin bir şekilde sarmallık anlayışla yer 
verilmesi, öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi, 
öğretmenlere 4 yıla bir yıpranma payı verilmesi, Osmanlı 
Türkçesinin Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Sosyal Bilimler 
Liselerinde zorunlu, diğerler liselerde ise seçmeli ders olarak 
okutulması, ortaokullarda 5, 6 ve 7. sınıflarda birer saat 
rehberlik dersinin konulması gibi önemli kararlar alınmıştır. 
Şûra kararları ivedilikle hayata geçirilmelidir. 

-Eğitim-öğretim ve bilim hizmet kolunda çalışan 4/C’li 
personel, toplu sözleşmede kazandığımız mali durumlarında 
yapılan iyileştirmelere ilave olarak kısa süre içerisinde 
kadroya alınmalı; kadro konusundaki nihai düzenlemeye 
kadar memurlara tanınan tüm özlük hakları, gereksiz 
yargılamalara konu edilmeksizin kendilerine verilmelidir. 

-Memur, şef ve hizmetli gibi genel idare hizmetleri ve yardımcı 
hizmetler sınıfı çalışanlarının özlük ve sosyal haklarında 
iyileştirmeler yapılmalı; hizmetlilerin görev tanımları 
yapılarak çalışma süreleri belirlenmeli, fazla mesai ücretleri 
ödenmelidir. 

özel hizmet tazminatı ödenmesi, hem bölgenin eğitim çalışanı 
açığının kapatılması hem de bölgede uzun süre çalışmanın 
cazip hale getirilmesi açısından zaruret arz etmektedir. 

-Kaldırılmak istenen iş güvencesinin FETÖ bahanesiyle 
yeniden gündeme getirilmesini anlamak mümkün değildir. 
Devletin bütün kurumlarına sızan FETÖ’nün daha büyük 
bir felakete neden olmasının önündeki en büyük engel iş 
güvencesidir. İş güvencesini kaldırmak, FETÖ tipi örgütlerin 
kamuya sızmasına kapı aralamaktır. Hükûmet, ikide bir iş 
güvencesini gündeme getirerek, kaos için fırsat kollayanlara 
koz vermekten vazgeçmelidir. Kamu görevlilerinin iş 
güvencesine dokunulmasına, iş barışının ve huzurunun 
bozulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. 

-Geçmişte denenmiş, sonuçları görülmüş ve sürdürülebilirliği 
olmadığı için vazgeçilmiş sözleşmeli öğretmenlik istihdamının 
tekrar hayata geçirilmesinin büyük sıkıntıları beraberinde 
getireceğini daha önce defalarca dile getirmiştik. Getirildiği 
tarihten kaldırıldığı tarihe kadar, basın açıklamalarımızla, 
imza kampanyalarımızla sakıncalarına işaret ettiğimiz, 
yetkililerle yaptığımız her görüşmede gündeme getirdiğimiz 
sözleşmeli öğretmenlik uygulaması, denenmiş, sıkıntıları 
görülmüş bir uygulamadır. Standardı tartışmalı çoklu 
komisyonlarca yapılan böyle bir istihdamın öğretmen 
olanların sevincinin değil, olamayan çoğunluğun haykırışının 
daha çok ses getireceği, adaletin tesisinin zor olacağı bu 
uygulamaya karşı durmaya devam edeceğimizi tekrar ifade 
ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı, maşeri vicdanı yaralayan, 
hakkaniyet ölçütleri her hâlükârda tartışmaya açık olacak 
olan sözleşmeli öğretmenlik istihdamı uygulamasından da, 
bunun yolu olan mülakatla öğretmen alımından da bir an önce 
vazgeçmelidir. 

-Eğitim sistemindeki reformları kalıcı kılacak olan, 
okullarda boş ders kalmaması ve sınıflarda sadece kadrolu 
öğretmenlerin olmasıdır. Bu nedenle, öğretmen ataması, 
imkânlar zorlanarak ihtiyaç kalmayacak şekilde kadrolu 
atama şeklinde yapılmalıdır. 

-Köklü değişikliğe uğradığı 2006 yılından beri uygulanan 
ve bazı adaletsizlikleri beraberinde getiren ek ders 
esaslarında ücret dengesizliğine ve mağduriyete neden 
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adımların atılarak, öğretmen yetiştirme ve altyapı yatırım 
programlarının buna göre yeniden gözden geçirilmesi 
gerekmektedir. 

-Yükseköğretim reformu konusunda hükûmet programına 
da giren taahhütler yerine getirilmelidir. Öncelikli beklentimiz 
ve talebimiz, yükseköğretimin paydaşlarını dışlayan, tepeden 
inmeci bir tavırla bürokratik zihniyetin ürünü bir taslak 
üzerinden çalışma yapmak yerine katılımcı, demokratik, şeffaf 
bir süreçle sözde değil, özde bir reform gerçekleştirilmesidir. 
YÖK’ün sadece planlama, koordinasyon, denetim ve teftiş 
yapan bir kuruma dönüştürülmesi; üniversitelerin özgür 
düşünceye sahip fertler yetiştiren, bilimsel bilgi üretimi 
yapılan, akademik özgürlüğü, iş ve çalışma güvencesini 
esas alan kurumlar olabilmesi için, katılımcı ve özgürlükçü 
bir yükseköğretim yönetimini önceleyen yeni bir kanun 
çıkarılmalıdır. 

-Üniversitelerde ortaya konulan toplumsal hizmetin üretimine 
akademik personel kadar katkıda bulunan ve akademik 
çevre kavramının ayrılmaz bir parçası olan idari personele 
de, akademik personele tanınan temel mali ve sosyal haklar 
verilmelidir. Bu amaçla geliştirme ödeneği ve üniversite 
ödeneğinin idari personele de ödenmesi, döner sermayeden 
idari personele pay verilmesi, görevde yükselme sınavlarının 
ve buna bağlı atamaların merkezi olarak gerçekleştirilmesi, 
idari personele yükseköğretim kurumları arasında yer 
değişikliği hakkı verilmesi gibi özlük haklarında iyileştirme 
sağlayacak düzenlemeler hayata geçirilmelidir. 

-Büyükşehirlerin sosyal, kültürel, sanatsal, sağlık ve eğitim 
imkânlarının cazibesi nedeniyle, bu tür imkânlara sahip 
olmayan illerde yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversiteler, 
öğretim elemanlarının kurumsal bağlılığını sağlamakta 
zorlanmaktadır. Bu üniversitelerdeki akademisyenlere 
çalışmalarını cazip hale getirecek daha yüksek maaş, 
tazminat, lojman, çocukların okul masraflarına destek, döner 
sermaye gelirlerinden daha fazla pay gibi ilave imkânlar 
sağlanmalıdır. Ayrıca üniversite geliştirme ödenek oranları, 
şehirlerin, hatta fakülte ve yüksekokulların bulundukları 
ilçelerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmişlik düzeylerine 
bakılarak artırılmalıdır. 

-Eğitim sisteminin sorunlarını çözmek için, eğitimin temel 
felsefesinin, misyon ve hedeflerinin sil baştan ele alınacağı 
köklü bir reforma ihtiyaç olduğu açıktır. Eğitim kurumları 
ve eğitim çalışanları üzerinden günü kurtarmaya yönelik 
yüzeysel çözümler yerine sivil, demokratik, toplumsal 
değerlere daha duyarlı ve katılımcı bir eğitim sistemini 
kurmak için somut adımların atılmasının zamanı gelmiştir. 
Çocuklarımızı ve gençlerimizi ebeveynlerinin ve kendilerinin 
beklentileri doğrultusunda akademik bilgi ve becerilerin 
yanında ahlaki ve dini değerlerimiz ekseninde yetiştirmek için 
eğitim sistemimizde köklü bir değişikliğe gitmek elzemdir. 

-Toplumun beklentilerine cevap veren, çocuklarımıza milli, 
manevi ve evrensel değerler ile çağın gerektirdiği bilgi 
ve becerileri, toplumsal sorumluluk, şahsiyet ve karakter 
kazandıracak özgün müfredatın geliştirilmesi için ilgili 
Bakanlık birimlerinden somut adımlar beklediğimizi; bu 
hususta talep beklemeksizin katkı sunacağımızı ifade 
ediyoruz. Öğretim programları geliştirilirken yurt dışından ithal 
programlar yerine milli, kültürel ve medeniyet değerlerimize 
uygun, özgün programlar, bunlara uyumlu müfredatlar 
geliştirilmeli, ders kitaplarında uygulamaya konulmalıdır. 

-Eğitimin vatandaşa sunumuna dair temel tercihleri 
sınırlayan, demokratik eğitim hakkının önündeki ‘karma 
eğitim’ dayatmasına son verilmeli; 1739 sayılı Temel Eğitim 
Kanunu’nda yer alan, ‘Okullarda kız ve erkek karma eğitim 
yapılması esastır’ ibaresi değiştirilerek, yalnızca kızların, 
yalnızca erkeklerin ve kızlarla erkeklerin birlikte öğrenim 
gördüğü/göreceği eğitim kurumları bir seçenek olarak 
öğrencilere ve ebeveynlere sunulmalıdır. 

-İlköğretim kurumlarında eğitim-öğretim hizmetlerinin 
sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülebilmesi için okullara, 
öğrenci sayısı, fiziki alan büyüklüğü, okulun bulunduğu sosyal 
ortam, bulunduğu yerin gelişmişlik durumu esas alınarak 
bütçe tahsis edilmelidir. Okul ve çevre güvenliği, hijyen ve 
sağlık önlemleri ile hizmetli ve güvenlik personeli istihdamı 
bu çerçevede sağlanmalıdır. 

-İlk ve ortaöğretim kurumlarında tam gün eğitime geçilmesi 
yerinde ve gerekli bir uygulama olmakla beraber, bu amaçla 
derslik ve öğretmen açığının kapatılması için zorunlu 
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kararlılıkla serbest kıyafet eylemimize devam edeceğiz. 
Sendikamızın serbest kıyafet eylemini görmezlikten gelen, 
çağ dışı uygulamanın takipçiliğine soyunan mülki idare 
amirlerini de, temel hak ve özgürlüklere, sendikal haklara 
saygılı olmaya, riayet etmeye davet ediyoruz. 

-Anayasa değişikliği çalışmaları çerçevesinde anayasada 
çalışma hayatını düzenleyen hükümlerin uluslararası hukuk 
kurallarını, ILO normlarını ve evrensel sendikal hakları 
içerecek şekilde yer almasını sağlamanın gerekliliğini bir kez 
daha vurguluyoruz. 

-İslam coğrafyası üzerinde tarih boyunca yürütülen kirli ve 
çok uluslu hesaplar bugün de kendini hissettirmektedir. 
Arap Baharı’nın demokrasi ve özgürlükle tanıştıracağı 
ülke ve toplum sayısının fazlalığından ürkenler İslam 
coğrafyasını kana buladılar, bulamaya da devam ediyorlar. 
İslam coğrafyasının kan, çatışma ve savaştan arınmadığı 
bir dünyanın insan için refah, insanlık için felah merkezi 
olamayacağı unutulmamalıdır. Bu doğrultuda, kültürel, tarihi 
ve medeni bağı olmayanların İslam dünyası üzerindeki kirli 
emellerinin engellenmesi, bölge halklarının evrensel hukuk 
kuralları ve insan hakları ekseninde özgürlüklerini ve kendi 
geleceklerini emperyalistlerin değil, kendilerinin belirleme 
hakkını elde etmeleri, sadece bölge için değil, insanlık ve 
dünya için de gereklidir. 

-İnsani bakışımız, insanı merkeze alan yaklaşımımız 
bizi zirveye, insan merkezli bir zaviyeye taşımaktadır. 
Bu kapsamdaki en önemli faaliyetlerimizden, en önemli 
hedeflerimizden biri yetimlere sahip çıkmak, yetimlerle 
hemhal olmaktır. ‘Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var’ projesinde 
hedefimiz, bugün ulaştığımız 27 bin çocuğumuza ilaveten 
daha fazla yetim kardeşimize el uzatarak bu sayıyı bir yılda 
50 bine çıkarmaktır. 

-Günümüzde yardıma muhtaç insanların sayısı hızla 
artarken, insani yardım sistemi de daha etkin müdahale 
yöntemleri geliştirme ve mevcut kaynakları en verimli şekilde 
kullanma mecburiyetiyle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu 
amaçla kamu kurum ve kuruluşlarının yurt içinde ve yurt 
dışında gerçekleştirdikleri insani yardım ve insani kalkınma 
programlarına ve faaliyetleri ile karar alma süreçlerine sivil 
toplum kuruluşlarının da aktif katılımı sağlanmalıdır.

-674 sayılı KHK ile ÖYP kapsamındaki araştırma görevlilerinin 
statülerinin 33/a’dan 50/d’ye dönüştürülmesi, doktoralarının 
bitiminde üniversiteleriyle iş ilişkilerinin sonlandırılması 
anlamına gelmektedir. Yükseköğretimde niceliksel olarak 
son yıllarda atılan olumlu adımların uzun soluklu olması ve 
yükseköğretimin niteliğinin artırılması ekseninde ÖYP türü 
öğretim elemanlarının sayısını ve mesleki gelişimini artıracak 
programlara ihtiyaç olduğu ortadadır. Ancak söz konusu 
hedefe, öğretim elemanlarının iş güvenceleri ellerinden 
alınarak ve özlük haklarının belirsizliğe sürüklenerek 
ulaşılamayacağı da aşikârdır. 

-Yükseköğrenim öğrencileri açısından öncelikli taleplerin 
başında barınma ihtiyacı gelmektedir. Bu durum gözetilerek, 
öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamaya dönük yatırımlar 
artırılmalı, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtların yetersiz 
olduğu yerlerde sivil toplum kuruluşları ve gönüllü teşekküller, 
bu ihtiyacı karşılamaya katkı sağlayacak çalışmalara 
yönlendirilmelidir. Yurt kapasitesinin yetersiz olduğu yerleşim 
alanlarında öğrenim gören öğrencilere belli bir süre barınma 
bursu verilmesi gibi destekleyici önlemler alınmalıdır. 

-Terör örgütlerinin yükseköğrenim gençliğinin barınma 
sorununu istismar ederek bu konuyu eleman devşirme yolu 
olarak kullanmaları göz önünde bulundurularak, Kredi ve 
Yurtlar Kurumu’nun işlevselliğinin ve etkinliğinin artırılması 
amacıyla kurum çalışanlarının mali hakları başta olmak 
üzere, özlük hakları iyileştirilmeli; nöbet ücreti olarak 
müstakil bir ücret ödenmeyerek bunun yerine fazla çalışma 
ücreti ödenmesi, yurt yönetim memurlarının derece sorunu, 
teknik hizmetler sınıfı çalışanlarının tazminat sorunu, yurt 
yönetimlerindeki belirsizliğin giderilmesi, özel ve gece 
hizmetleri gibi sorunlar çalışan yararı gözetilerek yeniden 
düzenleme konusu edilmelidir. 

-Eğitim-Bir-Sen olarak, hukuki dayanaktan yoksun olmasına 
rağmen yıllarca sürdürülen başörtüsü yasağının kaldırılması 
için verdiğimiz mücadele olumlu sonuçlanmış, kadın 
çalışanlar yönünden yönetmelikte geçen ‘başı açık’ ifadesi 
kaldırılarak, kadın çalışanlarımızın başörtülü olarak çalışma 
hakkı hukuki güvenceye kavuşturulmuştur. Ancak, çağ dışı 
yönetmeliğin erkek kamu görevlileri için öngördüğü kısıtlama 
ve yasaklamalar hâlâ devam etmektedir. Bu nedenle kamu 
görevlileri kılık-kıyafet özgürlüğüne kavuşuncaya kadar 
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Sendika Formatörlüğü Eğitim Programı 
gerçekleştirildi

19-20 Kasım 2016 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, teşkilat 
eğitiminin önemine dikkat çekerek, “Vizyon belgemizde 
açıkladığımız işimize, içimize ve dışımıza yolculuğun her bir 
aşamasında mesafe kat ederek yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. 
Bu kapsamda planladığımız teşkilat eğitimlerimiz kademe 
kademe ilerleyerek devam ediyor. Türkiye’de daha nitelikli 
bir sendikacılığın icra edilmesi, sendikal bilincin artması 
için teşkilat eğitimlerimiz yeni bir aşamaya gelmiştir. 
Daha önce şube başkanları, şube başkan yardımcıları, ilçe 
temsilcilerimizle devam ettiğimiz eğitim programlarımız iş 
yeri temsilcileri için planladığımız   ‘Sendika Formatörlüğü 
Eğitim Programı’ hizmet sendikacılığımızı alanda daha diri 
tutacaktır” dedi. 

Kazanımlarımız örgütlü mücadelemizin eseridir 

Eğitim-Bir-Sen 1. Sendika Formatörlüğü Eğitim Programı 
Kızılcahamam’da yapıldı. İki gün süren toplantının açılışında 
bir konuşma yapan Genel Başkan Ali Yalçın, “Amaca ancak 
örgütlü mücadeleyle ulaşılır. Elde ettiğimiz kazanımlar, örgütlü 
mücadelemizin eseridir. Tarihi kazanımlarla taçlandırarak 
ulaştığımız bugünkü nokta, inanç, duygu ve gönül birliğiyle, 
birlikte yürüttüğümüz kararlı mücadelenin sonucudur ama 
hak ederek, ter akıtarak, birbirimize tutunarak geldiğimiz bu 
nokta asla yeterli değildir. Bizim davamız her türlü gündelik 
hesap ve çekişmenin ötesinde, ilerisinde millet davası, 

medeniyet davasıdır. ‘Öncü medeniyet’ idealimiz, hayallerimizi, 
özlemlerimizi ve hedeflerimizi tüm sınırları, sınıfları aşan bir 
nitelikle genişletiyor. Aldığımız eğitimler hayata geçirildiğinde 
gerçek anlamını ve karşılığını bulur, sendika içi eğitimler 
örgütlü birlikteliklerin yürüyüşüne canlılık, dirilik katar” 
şeklinde konuştu. 

Olağan Genel Kurul’da görev talip olduklarında, vizyon 
ve hedef noktasında taahhüt başlıklarının birçoğunu 
gerçekleştirdiklerini ifade eden Yalçın, konuşmasını şu 
şekilde sürdürdü: “İçimize yolculuk hedefimizin gereği olarak 
teşkilat eğitiminde önem veriyoruz. Bugünkü programımız 
da içimize yolculuğumuzun önemli bir parçasıdır. Dışımıza 
yolculuk hedefimizde 27 ülkeden 35 sendikayla eğitim ve iş 
birliği anlaşması imzaladık. Emekçilerin ve sendikal hareketin 
sorunlarını istişare edecek, ortak çözümler üretecek bir 
mekanizmayı oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor. 
İşimize yolculuk hedefimizin gereği olarak eğitim alanına 
dair hazırlanan raporlar, araştırma ve yayınlar sesi değil, 
sözü yükseltme noktasında takdirle karşılanıyor. Şimdiye 
kadar hazırlanan eğitim raporları içerisinde en kapsamlısı 
Eğitime Bakış 2016 İzleme ve Değerlendirme Raporudur. 
Kılık-Kıyafet Raporu, sivil itaatsizliğimizin ve kılık kıyafet 
serbestliği için halen devam eden eylem kararımıza meşruiyet 
kazandırmıştır. Akademik sendikacılığı önemsiyoruz bunun 
için çalışmalar yapıyoruz mutfakta hazır olan ve hazırlıkları 
devam eden çalışmalarımız var bu çalışmaları önümüzdeki 
günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Bunları birlikte yaptık, 
birlikte başardık. Bize hız katan, destek veren, talep ve 
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“Teşkilat Kültürü”, Tarkan Zengin “Sendikal Temsil ve 

Algı Yönetimi” Hüseyin Rahmi Akyüz ise “Kazanımlar” 

başlıklı sunumlar yaptılar. Eğitim programını tamamlayan 

katılımcılara Sendika Formatörlüğü Eğitim Sertifikası takdim 

edildi.

teklifleriyle azmimizi artıran teşkilatımızın, sizlerin varlığı, 
sözümüzü vadesinden önce yerine getirmemizi kolaylaştırdı, 
kolaylaştıracak.” 

Eğitim programında, Hıdır Yıldırım “Dünyada ve Türkiye’de 
Sendikal Hareket ve Eğitim-Bir-Sen Tarihi”, Baki Öztürk 

Geçmişi güne taşımakla, değerlerimizi yarınla 
buluşturmakla mükellefiz 

7 Ocak 2017 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, iki 

günü birbirine eşit olmaktan kaçınan bir aksiyon üretkenliğini 

düstur edindiklerini ifade ederek, “Geçmişi güne taşımakla, 

değerlerimizi yarınla, nesillerle buluşturmakla mükellefiz. 

Şiarımız budur. Bunu öncülerimizin öğüdü, vasiyeti olarak 

aldık. Biz, zoru başarmanın peşinde olduk; kolay hedefler 

belirlemekten, sıradan işler için ter dökmekten uzak durduk. 

Kaldırılması imkânsız dedikleri, öğrenilmiş çaresizlik tuzağıyla 

üzerinde titredikleri yasaklara, dayatmalara son verdik. 

Kurdukları engelleri, sakınıp korudukları dengeleri tarumar 

ettik. İşte bu yüzden, eğitim hizmet kolunda yetkiliyiz. 

Eğitim-Bir-Sen, bir kanadını ekmeğe ve emeğe, bir kanadını 

insana ve insanlığa adamış bir şekilde zirveden yeni ufuklara 

süzülmeye; teşkilatıyla, sendikal mücadelenin, sendikacı 

kimliğinin, sivil inisiyatifin ve sivil itaatsizlik zemininin hakkını 

vermeye devam edecektir” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen 36. Başkanlar Kurulu toplantısı Şanlıurfa’da 
yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Ali Yalçın, fikrini 
eyleme, hayalini hedefe, hissiyatını hizmete, çabasını davete 
dönüştüren, ümmetin derdiyle dertlenen Mehmet Akif İnan’ın 
vefa atına binerek ahirete irtihalinin 17. yılında olduklarını 
belirterek, “Onun dünya hayatıyla buluştuğu Şanlıurfa’dayız. 
Onu anmak, anlamak ve anlatmak için buradayız. Ona 
vefamızı diri tutma çabamızın merkezi olarak da gördüğümüz 
Eğitim-Bir-Sen’in 36. Başkanlar Kurulu’nda bir aradayız. Bu 
vesileyle, Yüce Allah’tan Mehmet Akif İnan’a rahmet diliyorum” 
şeklinde konuştu. 

Eğitimli sendikacı sayısını da artırıyoruz 

Yalçın, sendikacılık eğitimi vererek sendikacılığa yeni bir 
zemin kazandırdıklarını dile getirerek, “İlçe temsilcilerimizin 
birinci faz eğitimlerini tamamladık. İşyeri temsilcilerimizin 
eğitimlerini şube alanında, yerelde gerçekleştirecek 
formatörlerimizin eğitimlerini de tamamladık. Kazanımlarımızı, 
davamızı, çabalarımızı akademik bir çerçeveyle, sendikal bir 
içerikle sahaya taşıyan sendikacılarımız alanda, okullarda, 
üniversite ve fakültelerde Eğitim-Bir-Sen’i, mücadelesini, 
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öğretmenevi ve millî eğitim müdürlüklerinde, dekanlık ve 
rektörlüklerde de hem en çok üyeye hem de en yüksek 
kaliteye sahip olmalıyız. Biz, bunun için 2017 Mayısı’nda 500 
bin üyeli, 500 bin sağlam, yerli ve millî bünyeli Eğitim-Bir-Sen 
hedefini ortaya koyduk.” 

36. Başkanlar Kurulu sonuç bildirisi 

-Evrensel kötülüğün terörü savaş aracı olarak kullandığı 
günümüz dünyasında, evrensel insan aklı ve vicdanının hiçbir 
siyasi, ideolojik hesap yapmaksızın terörü reddetmesini 
savunan ülkemizin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak, 
ülkemize yönelik terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Terör 
eylemlerinde hayatını kaybeden şehitlerimize bir kez daha 
Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize sabır 
ve başsağlığı diliyoruz. 

-Ekonomik, toplumsal, sosyal ve siyasal alanda gerçekleştirilen 
atılımlar sonucunda ülkemizin uluslararası arenada eriştiği 
güç, küresel hegemonya peşinde koşanlarca terör örgütleri 
eliyle engellenmek istenmektedir. Kan ve kaostan beslenen 
terör örgütlerinin ve onları kullanan güç odaklarının ülkemize 
yönelik saldırıları, umutsuz, sonuçsuz bir sıkışma içinde 
olduklarını açık bir şekilde göstermektedir. Ortaya çıkarmak 
istedikleri güvensizlik ve umutsuzluk ortamıyla huzur ve 
istikrarımızı bozmaya çalışanlara karşı durmaya devam 
edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. 

-Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz’daki kanlı darbe 
teşebbüsü sonrasında Türkiye’ye destek vermekten imtina 
eden dost/müttefik görünümlü ülkelerin ve çok uluslu 

elde ettiklerini anlatıyorlar. Sendikalı eğitimci sayısını sürekli 
yukarıya taşıyan Eğitim-Bir-Sen, eğitimli sendikacı sayısını da 
sürekli artıracaktır” ifadelerini kullandı. 

Yeni bir müfredat geliştirmek durumundayız 

Türkiye’nin eğitim noktasındaki sorunlarını, çözüm yollarını, 
yeni arayışlarını, vizyonunu ve ulaşması gereken konumu 
da ortaya koymaları gerektiğini vurgulayan Yalçın, “Bu 
yüzden raporlar, odak analizler, tematik tespitler, çalıştaylar 
ve yayınlar üretiyoruz. ‘Gecikmiş Bir Reform: Müfredatın 
Demokratikleştirilmesi’ raporumuz da müfredata bakış 
noktasında yeni bir çıta oluşturmaya başladı. Yapılacak 
müfredat reformunda fiili alana, fikri zemine ilişkin bir 
referans kaynağı olarak kullanılacak bir içerik ortaya koyduk. 
Ülkemizin, milletimizin, bölgemizin ve ülkemizin geleceğine 
yön verecek insanlar yetiştirmek istiyorsak, bunu başaracak 
bir müfredat geliştirmek durumundayız” diye konuştu. 

Bütün eğitim çalışanlarının hak ve hukukları Eğitim-Bir-
Sen’e emanettir 

Yakında gerçekleştirmeyi tasarladıkları ‘Eğitim Çalışanlarının 
Sorunları ve Çözüm Önerileri Şûrası’nın altyapısını oluşturacak 
bir çalıştay yapacaklarına dikkat çeken Yalçın, şöyle konuştu: 
“Mühendisinden memuruna, veri hazırlayıcından aşçısına, şube 
müdüründen işletme müdürüne bütün eğitim çalışanlarının 
hakları da hukukları da Eğitim-Bir-Sen’e emanettir. Bu 
yüzden, eğitimi, eğitim hizmetini, eğitim hizmeti sunan kamu 
görevlilerinin beklentilerini farklı konu başlıklarıyla masaya 
yatıracağımız bu çalıştay, ne yapacağımıza, neler için ter 
akıtacağımıza, kazanmamız gerekenlere, son vermemiz 
gereken mağduriyetlere dair saha bilgisi olarak bize büyük 
katkı ve zaman kazandıracak.” 

Hedef, üye sayımızı 500 bine çıkarmak 

“Hedeflerimize yönelik misyonu ve vizyonu yüklenenlerin daha 
fazla insanla, daha hızlı yol alması için nicel büyüklüğümüzü 
artırmak durumundayız” diyen Yalçın, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Türkiye genelinde ve bütün illerde yetkili olmakla 
yetinemeyiz. Bütün okullarda, kurumlarda, üniversitelerde, 
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anayasal gereklilik ve hukuki zorunluluk kapsamında görmekle 
birlikte, normalleşme adımlarının da hızla atılması gerektiğine 
inanıyoruz. Kamu personelinin statüsünü, çalışma şartlarını, 
hak ve yükümlülüklerini içeren düzenlemeler olağanüstü hâl 
kanun hükmünde kararnamelerine konu edilmemelidir. 

-TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek anayasa değişikliği 
teklifini gerekli görmekle birlikte, bunun yetersiz olduğunu 
düşünüyor; darbe ürünü 1982 Anayasası’nda kısmi değişiklikler 
yerine kamu görevlilerine yönelik siyaset ve grev yasağının 
kaldırılması gibi, özgürlükler alanını genişletecek kapsamlı bir 
anayasa değişikliği/yeni anayasa talebimizi yineliyoruz.

-Kamu görevlilerinin milletine ve ülkesine hizmet ettiğini göz 
ardı ederek iş güvencesini tartışmaya açan bütün yaklaşımları 
ve çabaları reddediyoruz. Devleti ele geçirme heveslisi illegal 
yapılanmalara karşı bir bariyer işlevi gördüğü açık olan 
657 sayılı Kanun’un ortadan kaldırılmasının düşünülmesini 
dahi tasvip etmiyoruz. Yetkili ve ilgililer, çalışma huzurunu, 
iş barışını, görev motivasyonunu, kamu hizmeti bilincini 
ve hizmet üretimini olumsuz etkileyecek söylemlerden 
ve adımlardan kaçınmalı; mülakat türü nesnelliği, 
denetlenebilirliği ve ölçülebilirliği sorunlu uygulamalardan 
vazgeçmelidir. 

-Engelli bireylerin kamu görevlisi olmalarının önündeki 
engelleri kaldırmak kadar kamu hizmeti sunmalarının 
önündeki engelleri izale etmek de önemli ve gereklidir. Engelli 
çalışanların görevlerini ifa etmelerinin önündeki fiziki ve zihni 
engeller giderilmelidir. 

-Öğretmenlerin işlerinden memnuniyetleri ya da 
memnuniyetsizlikleri eğitimin niteliğini, dolayısıyla ülkenin 
geleceğini ilgilendirmektedir. Öğretmenlerin umutsuzluğa 
kapılmalarını önlemek ve onlardan kaliteli hizmet almak için, 
kendilerine en başta iyi bir eğitim sistemi, iyi çalışma ortamı 
ve iyi imkânlar sunulmalıdır. Öğretmenlerin yüzde 42’sini 
çocuğunun öğretmen olmasını istemediği noktaya getiren 
mevcut durumun ‘mutsuz mecburlar’ üretme potansiyeline 
sahip olduğunun farkına varılmalı ve kalıcı çözüm üretme 
gayreti içine girilmelidir. 

yapıların, FETÖ ve PKK başta olmak üzere, terör örgütlerine 
verdikleri destek, sağladıkları koruma milletimiz tarafından 
bütün çıplaklığıyla müşahede edilmiştir. Bu ülkeleri ve çok 
uluslu yapıları, ikiyüzlü tutumları nedeniyle kınıyor; teröre, 
terör örgütlerine verdikleri açık ve zımni desteğe son vermeye 
davet ediyoruz. 

-Terörizmi, terörün her türünü ve bütün terör örgütlerini 
lanetliyor; PKK/PYD, FETÖ, DAEŞ, DHKP-C başta olmak 
üzere, mazlumların hamisi ülkemize dönük kirli hedeflerin 
taşeronluğunu üstlenen bütün terör örgütlerini, aynı akıl/
el tarafından yönetilen caniler ve hainler topluluğu olarak 
görüyoruz. Bu örgütlerin bertaraf edilmesine, uzantılarının 
ve unsurlarının siyasal zeminden kamu düzenine, kamu 
personel sisteminden ekonomik sisteme bütün alanlardan 
tasfiye edilmesine yönelik faaliyetler, ‘demokratik, hukuk 
düzeninin ve insan haklarına dayanan toplumsal hayatın 
korunması’ amacıyla ‘hukuk kurallarına bağlılık ve adaletin 
tesisi’ ekseninde yürütülmelidir. 

-Milletin özgürlüğünün bir daha tehlikeye girmemesi, 
devletin kurumlarına bir daha cuntanın musallat olmaması 
için FETÖ’nün tüm hücrelerinin kurumlardan temizlenmesi, 
millete namlu doğrultan kana susamış hainlerin ayıklanıp 
atılması için hukuk çerçevesinde hızlı adımların atılması 
gerekmektedir. Sendika olarak, başından beri böyle 
düşünüyor, bu çerçevede adım atılmasını istiyor ve 
destekliyoruz. Bununla birlikte, FETÖ mensuplarının kamudan 
tasfiyesi kapsamında gerçekleştirilen açığa alma ve ihraç 
işlemlerinde; ölçütler ve işlemler noktasında kurumlar 
arasında karar ve uygulama birliğinin sağlanmasını, masum 
olduğunu ispatlayanların göreve döndürülmesini de FETÖ’yle 
mücadelede olması gereken sonuca ulaşılması noktasında 
önemli ve gerekli görüyoruz. FETÖ ile mücadele ediliyormuş 
algısı oluşturan çıkarcı çevrelerin, FETÖ suçlamasıyla masum 
insanlara zulmetmesinin ve bunları ayıklaması gereken 
mercilerin de hata yapmamak adına hiçbir şey yapmayarak 
masumları kaderine terk etmesinin önüne geçilmelidir. 

-15 Temmuz darbe teşebbüsü ve sonrasında oluşan tablo, bu 
tablonun devamına ve 15 Temmuz’da yaşanan kalkışmanın 
tekrarına engel olmak amacıyla ilan edilen olağanüstü hâli, 
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odaklanacak, öğretmene anlamlı ve merkezi bir rol verecek, 
öğrencilerin bireysel özelliklerini dikkate alacak, tek tipçiliği 
dayatmayacak şekilde tasarlanmalıdır. 

-Anayasa Mahkemesi’nin, dershane düzenlemesini içeren 
kanunun bazı maddelerini iptali, temel liselerin statüsü, 
ortaöğretim sistemindeki yeri, bu kurumlardan beklenen 
fayda ve icra edecekleri fonksiyonu da tartışmalı hale 
getirmiştir. Aynı karar sonrası dershaneler tekrar faaliyete 
geçmiş; eşitsizliğe ve adaletsizliğe yol açan sistem hızla 
yeniden organize olmuştur. Bu kapsamda takviye kurslarının 
niteliğinin artırılarak ders dışı destek hizmeti sunucuları 
olarak dönüştürülmeleri, ortaöğretim ve yükseköğretime 
girişte sunulacak rehberlik servislerini de kapsayacak 
şekilde içeriğinin çeşitlendirilmesi, okulda verilen eğitimle 
yakın bağlantı içinde yürütülmesi sağlanarak çözümden 
ziyade sorun alanı haline dönüşen dershane ve temel liselere 
olan talebin takviye kursları ekseninde okula yönlendirilmesi 
hedeflenmelidir. 

-Hukuki ve kanuni bir dayanağı olmayan; sağlıklı, güvenilir 
ve nesnel bir değerlendirme için gerekli ortak bir zeminin 
öğretmenler ve eğitim hizmeti sunumu özelinde bulunmadığı, 
amacı ve içeriği belirlenmemiş performans değerlendirmesi 
sürecine karşı duruşumuzu yineliyoruz. Politika üretenler 
ve karar alıcılar eğitimin konusunun sayılar değil, insanlar 
olduğu gerçeğini idrak etmeli; saik bu olmadığı müddetçe 
sayısal gelişmeyle kalkınma sağlanamayacağından hareketle 
performans değerlendirmesi türünden çalışma barışını ve iş 
huzurunu bozacak tasarılardan uzak durmalıdırlar. 

-Nitelikli eğitim için yeterlik düzeyi yüksek eğitim yöneticisi 
ihtiyacı gözetilerek; hak edenin görev almasını, hakkını 
verenin görevde kalmasını ve yeterliliğini kaybedenlerin 
görevine son verilmesini öngören; eğitim yöneticisi 
yetiştirme, görevlendirme/atama, yer değiştirme ve görevden 
alma hususlarına ilişkin kapsamlı bir model oluşturulmalı ve 
hayata geçirilmelidir. 

-Yükseköğretim sisteminin geçmişten gelen oligarşik 
yapısına son verecek, üniversiteler ve üniversite çalışanları 
üzerindeki vesayeti kıracak, etkili üniversite, mutlu çalışanlar 

-Son yıllarda eğitim çalışanlarımız giderek artan şiddet 
davranışları ile karşı karşıya kalmanın yanı sıra görevlerini 
yerine getirirken sürekli şikâyet edilme tedirginliği ve 
şiddete maruz kalma kaygısı yaşamaktadırlar. Geleceğimiz 
olan çocuklarımızı eğitmekten başka amacı olmayan 
öğretmenlerimize sahip çıkmaya, öğretmenlere karşı 
uygulanan şiddeti önlemeye, şiddete başvuranlara karşı 
gerekli toplumsal tepkiyi vermeye çağırıyoruz. 

-Millî Eğitim Bakanlığı’nın alan değişikliği konusunda daha 
önce vermiş olduğu sözleri tutmaması, alan değişikliği 
yapmak isteyen ve alan değişikliği yapamadığı için mağdur 
durumda bulunan, sürekli bekleyiş içerisinde olan çok 
sayıda öğretmenin huzursuz olmasına ve kariyer planlarının 
engellenmesine sebep olmuştur. Bakanlık bu konuda bir an 
önce somut adım atarak alan değişikliği hakkı tanımalıdır. 

-Eğitim sistemimizin aksamadan sürdürülebilmesi için 
vazgeçilmez olan şef, memur ve hizmetliler başta olmak 
üzere, GİH ve YH sınıflarındaki eğitim personelinin de çalışma 
şartları iyileştirilerek maddi sorunları çözülmeli; görev 
yaptıkları yerlerin sosyo-ekonomik dinamikleri çerçevesinde 
kendilerine ilave haklar tanınmalı; 4/Cli personel ise derhal 
kadroya geçirilmelidir. 

-Millî Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı ders kitapları öğretim 
programlarıyla uyumlu olmalı; öğretim programlarındaki 
yeterlilik ve kazanımları kapsamlıdır. Bu suretle öğrencilere 
yardımcı kitap/kaynak kitap kullanma zorlamasının/
dayatmasının dayanağı ortadan kaldırılmalıdır. Okulların 
eğitimin ticarileşmesinde araç olarak kullanılması önlenmeli; 
okullarda deneme sınavları türünden ticari odaklı etkinliklere 
kapı aralanmamalıdır. 

-Eğitim-Bir-Sen olarak, kurulduğumuz günden bu yana ithal 
programlarla, millî ruhtan yoksun müfredatlarla sorunlarımızı 
çözemeyeceğimiz, medeniyet değerlerinden habersiz 
nesillerle muasır medeniyetler seviyesine çıkamayacağımız 
gerçeğini dile getiriyoruz. Müfredat; ayrımcı, dışlayıcı, 
sabit fikirli yaklaşımı reddeden bir felsefede yeniden 
yapılandırılarak gerek program geliştirmede gerekse 
uygulamada ideolojik kaygılardan ziyade pedagojik ilkelere 
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yerine getirmeye çalışıyoruz. Ülkemize sığınan insanlara 
kucak açmak ve Ensar kardeşliğini sergilemek, insan olmanın 
gereğidir. Devletimizin, ülkemize sığınan mazlumlara sahip 
çıkma erdemini göstermesini takdir ediyor; sendika olarak, 
şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da mazlum ve 
mağdurlara elimizden gelen yardımı esirgemeyeceğimizi 
deklare ediyoruz. 

-Suriye, Irak, Filistin ve Arakan başta olmak üzere tüm 
mazlum coğrafyalarda yaşanan katliamlar, soykırımlar ve 
terör örgütleri eliyle gerçekleştirilen saldırılar sonucunda 
hayatını kaybedenleri istatistiki veri ya da sayı olarak görenleri 
kınıyor, yitirdiklerimizin insan olduğunu haykırıyoruz. ‘Beşli 
çete’nin güdümünde olan Birleşmiş Milletler başta olmak 
üzere, adaletsiz dünya sisteminin ürettiği birçok kuruluşun 
varlık sebebinin sorgulanması gerektiğinden hareketle hakkı 
ve adaleti tesis etmeyen her yapının tarihin çöplüğüne gitmek 
durumunda olduğuna inanıyoruz. 

-Eğitim-Bir-Sen olarak, ırk, dil, din, sınıf gibi, hiçbir ayrım 
gözetmeksizin, devredilmez, vazgeçilmez temel insan 
haklarını, korunması ve yaşatılması zorunlu medeniyet 
değerleri olarak telakki ediyor, bütün haklarıyla insana saygılı 
bir medeniyet ikliminde insanlığın tekrar soluklanmasını 
diliyoruz. Dünyanın birçok yerinde, tahammül ve dayanma 
sınırlarını aşacak ölçüde ve sistemli olarak sürdürülen 
mezalimi, zulmün her çeşidini, onları destekleyip 
cesaretlendirenleri lanetliyoruz. Küresel ve yerel düzlemde 
barışın ve adaletin tesis edilmesi için herkesi elini taşın altına 
koymaya çağırıyoruz. 

-Ülkemize, milletimize, kardeşliğimize ve birliğimize yapılan 
saldırıların arkasındaki kirli eller bilmelidirler ki, hiçbir saldırı 
bizi birbirimize düşüremeyecek, birlik ve beraberliğimizi, 
kardeşliğimizi bozamayacak, Yenikapı ruhuna halel 
getiremeyecektir. Asla yılgınlığa düşmeden ve korkuya 
kapılmadan birlik ve beraberlik içinde daha çok kaynaşarak, 
birbirimizin hayatına daha çok sahip çıkarak, sözüne 
daha çok saygı göstererek, düşüncesine saygı duyarak ve 
kucaklaşarak birliğimizi koruyacak, teröristlere ve sahiplerine 
fırsat vermeyeceğiz.

ve akademisyenlerden oluşan bir yapı kuracak yeni bir 
yükseköğretim kanunu gereklidir. 

-Üniversitelerin topluma katkıda bulunan ve bilimsel bilgi 
üreten kurumlar haline dönüşebilmeleri, akademisyenlerin 
zamanlarını araştırma ve bilgi üretmeye hasretmeleriyle 
mümkündür. Akademisyenlerin bilimsel bilgi ve toplumsal 
hizmet üretebilmelerinin ön şartı ise iş güvencelerinin 
sağlanması, mali haklarının ve çalışma koşullarının 
iyileştirilmesidir. 

-Üniversitelerde ortaya konulan toplumsal hizmetin üretimine 
akademik personel kadar katkıda bulunan ve akademik çevre 
kavramının ayrılmaz bir parçası olan idari personele de, 
akademik personele tanınan bazı temel mali ve sosyal haklar 
verilmelidir. 

-Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun işlevselliğinin ve etkinliğinin 
artırılması amacıyla kurum çalışanlarının mali hakları 
başta olmak üzere, özlük hakları iyileştirilmeli; özel ve gece 
hizmetleri, görevde yükselme sınavlarına engel olan hukuki 
belirsizlik gibi, kurumsal kökenli çalışma şartlarından kaynaklı 
hak kayıpları giderilmelidir. 

-Üniversite sayısının hızla artması neticesi yükseköğrenim 
gençliğinin karşı karşıya kaldığı barınma sorunu göz önünde 
bulundurularak, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun fiziki altyapısı 
ve personel sayısı artırılmalı; kurumun doğrudan hizmet 
sunamadığı durumlarda barınma bursu gibi alternatif 
hizmetler sunulmalıdır. 

-Eğitim-Bir-Sen olarak, Müslüman halklar coğrafyasında 
medeniyet paydaşı ülkeler ve yakın coğrafyadaki ülkeler 
öncelikli olmak üzere, tüm dünyadaki emek örgütleriyle 
bağlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu amaçla ikili 
ve çok taraflı iş birliği için attığımız adımları ileriye taşıyarak 
uluslararası alanda emeğin daha değerli olması için sendikal 
faaliyetlerimizi yerelden evrensele yayacağız. 

-Savaş, açlık, katliam ve zulüm nedeniyle ülkelerini terk etmek 
zorunda kalan insanları, insanî sorun olarak değil, mali yük 
olarak gören, küresel ekonomik aklın işgali altındaki dünyaya 
inat, insan ve Müslüman olmanın gereğini devletçe ve milletçe 
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Örgütlü mücadelenin öncü kadınları İstanbul’da 
buluştu 

3-4 Şubat 2017 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
Eğitim-Bir-Sen’li kadınların 28 Şubat’ın en soğuk, en karanlık 
günlerinde ve 15 Temmuz’da meydanlarda destan yazdığını 
belirterek, “Elleriniz yumruk, dilinizde direniş marşları ve 
tekbirlerle bin yıl sürecek denilen darbeyi yokluğa mahkûm 
ettiniz. Tarihi yasağın tarih olmasına vesile olan örgütlü 
güç olarak tarihe geçtiniz. Bu bereketli mücadeleyle tarihe 
not düşerek, sarsılmaz inancın, yıkılmaz direncin, inmeyen 
yumrukların sembolleri olarak, bu ülkenin Rosa Parks’ları, 
Rachel Corrie’leri oldunuz” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen 4. Eğitimci Kadınlar Buluşması, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, milletvekilleri ve 
Şube Kadın Komisyonları üyelerinin katılımıyla İstanbul’da 
gerçekleştirildi. 

Türkiye’nin ve dünyanın büyük erdemliler hareketi 
oldunuz 

Toplantının açılışında konuşan Ali Yalçın, kadınların 
medeniyetimizin temel taşları olduğunu ifade ederek, “28 
Şubat’ta, örselenen, turnikelere sıkıştırılan, ikna odalarında 
imha süreçlerine tabi tutulan, hayalleri alınan ve gelecekleri 
çalınan, kamusal alan işkencesiyle ‘devlet tarafından şiddet’ 
uygulanan siz kadınlarımız, direnişin, inancın, erdemin ve 

özgürlüğün sembolleri olarak yılmadınız, yıkılmadınız, yepyeni 
bir Türkiye’nin kapısını açtınız. Karda kışta, soğukta 12 milyon 
300 bin imza için ter akıtan teşkilatımızın cesaret ve fedakârlık 
örnekliğini sergilediniz. Sendikal mücadelesini yürütürken 
insanlık ailesinin öznesi olma bilinciyle hareket ederek, ‘Her 
Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var’ projesiyle 25 bin yetimi kardeşi 
kılan, ‘İnfak vakti’ diyerek mazlum ve mağdurlar için yardıma 
koşan, ‘Yeniden Büyük Türkiye’ ve ‘Adil Bir Dünya İçin’ umudu 
ifade eden sizler, Türkiye’nin ve dünyanın büyük erdemliler 
hareketi oldunuz” şeklinde konuştu. 

Saatin zembereğini yeniden kurmak vaktidir 

15 Temmuz işgal ve darbe girişimi karşısında hesapsız ve 
tereddütsüz bir şekilde alanlara ilk çıkan, meydanlara ilk 
akan teşkilat olarak, ihanetin karşısında doğruluğun, işgalin 
karşısında direnişin, komplonun karşısında teyakkuzun, 
hesapların karşısında hesapsızlığın teşkilatı olarak davalarının 
inşa, bütünleme ve büyütme davası olduğunun altını çizen 
Yalçın, şunları söyledi: “Davamız, millet ve ümmet davasıdır. 
İfsada karşı ıslah, ‘cahiliye’ye karşı bilgelik davasıdır. Yok etme 
değil, yaşatma davasıdır. Bencillik karşısında diğerkâmlık 
davasıdır. Davamız, sömürü karşısında direniş, vurgunculuk 
karşısında alın teridir. O halde, bereketi ve heybeti daha da 
büyütmek için saatin zembereğini yeniden kurmak vaktidir. 
Ey ekmeğin, emeğin, ıslahın, tevhidin, bilginin erleri! Sizler 
de adil ve müreffeh bir dünya için, tek başına beklemeyi 
değil, yan yana durarak kol kola girerek bereketlenmeyi ve 
örgütlenmeyi seçtiniz. Malik bin Nebi ‘Ruhunu değiştir tarih 
değişsin’ demişti. Tarihi değiştiren yürüyüşümüz kutlu olsun.” 
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Öçal: Kadın birlikteliğinin, kararlılığının ve suhuletinin 
önemini haykırmak amacıyla bir aradayız 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı 
Habibe Öçal ise, Türkiye’nin içerisinde bulunduğu kritik 
süreci değerlendirip vatanımızın ve milletimizin bekasına 
kastedenlere karşı, kadın birlikteliğinin, kararlılığının ve 
suhuletinin önemini haykırmak amacıyla bir araya geldiklerini 
kaydederek, “Bizler ülkemizin eğitimcileri olarak kaygısı 
olan kadınlarız. Omuzlarımızda ağır bir yük ve toplumsal 
sorumluluklarımız var. Bizler kadın sendikacılar olarak 
çalışanların haklarının ve kazanımlarının peşinde olmanın 
yanında, mazlumların ve mağdurların da sesi olmaya devam 
ederken, gücümüzü örgütlü yapımızdan ve halkımızdan 
almaktayız” ifadelerini kullandı. 

Çalışan kadınlar olarak çalışma hayatında birtakım 
beklentilerinin olduğunu dile getiren Öçal, şöyle konuştu: 
“Öncelikli olarak analık haklarımızı tam olarak kullanmak 
istiyoruz. Yarı zamanlı çalışma uygulamasının özel sektörde 
olduğu gibi kamuda da bir an önce hayata geçirilmesi 
hızlandırılmalıdır. Engelli çocuğa sahip çalışanların, gelir 
düzeyine bakılmaksızın engel durumuna göre, bakım 
ücretinden faydalanmalarını talep ediyoruz. Bunun yanında, 
doğum ve süt izinlerimizde kısmi iyileştirmeler yapılmıştır. 

Ancak bu sürelerin uzatılması, kreş ve çocuk bakımevlerinin 
ivedilikle açılarak çalışan annelerin iç huzurunun sağlanması 
gerekmektedir. Ancak biz biliyoruz ki, eğitimci kadınlar olarak 
bütün iyileştirmelerin, bütün kazanımların üstünde bir değer 
var ki, bu da ülkemizin varlığı, birlik ve beraberliğimiz. Bizleri 
darbe ve kaos kültürüne alıştırmaya çalışanlar bir gerçeği 
unuttular. O da inanç ve medeniyet değerlerine bağlı, inançlı 
halk iradesidir.” 

Panel ve eğitim toplantıları yapıldı 

Konuşmaların ardından panele geçildi. Oturum başkanlığın 
Gazi Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Gonca Bayraktar Durgun’un yaptığı “Sivil Toplum 
Örgütlerinin Demokratikleşmedeki Yeri ve Önemi” başlıklı 
birinci oturumda, Gazeteci-Yazar Nazife Şişman “Tarihsel 
Süreçte Kadın”, UKDA Konfederasyonu Başkanı Fadila 
Kedjour “Afrika’da STK’lı Kadının Rolü”, Avrupa’daki Filistinli 
Öğretmenler Meclisi Genel Sekreteri Yosra Agil “Avrupa’da 
Müslüman Öğretmenler Birliği Modeli”, Hazar Derneği Başkanı 
Ayla Kerimoğlu ise “Demokratikleşme Sürecinde STK’lı Kadının 
Rolü” konularında birer sunum yaptılar. 

Oturum başkanlığını eski Milletvekili Halide İncekara’nın yaptığı 
“Kadın Sivil Toplum Örgütlerinin Tarihsel Süreci ve Günümüze 
Yansımaları” başlıklı ikinci oturumda, İGETEF Genel Sekreteri 
Necla Koytak “İnsani Değerlerin Yeniden İnşasında Her Anne 
Bir Okul”, Gazeteci-Yazar Arwa İbrahim “Avrupa’da Yaşayan 
Kadınların Entegre Olma Sorunu, Kimlik Mücadelesi”, Sosyal 
Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel Topçu, 
“Demokratikleşme Yolunda Kadınların Lider Olarak Katkıları”, 
İntisar Gannuşi Kherigi “Kadın Liderliğinin Önemi” konularında 
katılımcılara bilgi verirken, Sinema Yapımcısı Samah Safi 
Beyazıt ise, ABD Başkanı Donald Trump’un Göçmen Yasası 
nedeniyle programa gelemediğinden, telekonferans ile 
bağlanarak “İslamofobinin Medya Karşılığı” başlıklı sunum 
gerçekleştirdiler. 

Bunun yanı sıra, Sena Abdülcevat “Mısır’da Kadın Direnişi” 
başlıklı bir konuşma yaparken, Genel Başkan Danışmanı Hıdır 
Yıldırım ise “Sendikacılık Tarihi ve Teşkilat Kültürü”nü anlattı.
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Çeyrek asırlık mücadelenin öncüleriyle buluştuk 

10-12 Şubat 2017 

“25. Yıl Öncüler Buluşması’, Eğitim-Bir-Sen eski Genel Başkanı 
Niyazi Yavuz, Onursal Başkan ve Ankara Milletvekili Ahmet 
Gündoğdu, kuruculardan Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, 
eski Genel Sekreter ve Konya Milletvekili Halil Etyemez, eski 
Genel Başkan Vekili ve Mehmet Akif İnan Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Özer, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut 
Arslan, Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel başkanları ve 
yönetimleri, geçmişten bugüne Eğitim-Bir-Sen yönetiminde 
görev almış, şube yöneticiliği ve ilçe temsilciliği yapmış 
teşkilat mensuplarının yanı sıra Mehmet Akif İnan’ın kızı 
Banu İnan ve ailesi, merhum Şükrü Gökdemir’in oğlu Mahmut 
Gökdemir ve Erol Battal’ın oğlu Talha’nın katılımıyla Ankara’da 
yapıldı. 

‘Çağ dışı görünen ilgimiz’ çağa damgasını vuruyor 

Programın açılışında konuşan Genel Başkan Ali Yalçın, 
Mehmet Akif İnan, Şükrü Gökdemir ve Erol Battal başta olmak 
üzere, ahirete irtihal edenlere Allah’tan rahmet dileyerek, 
“Onları minnetle, şükranla anıyorum. Öncülerin ve önden 
gidenlerin rehberliğindeki kutlu yürüyüşümüz çeyrek asrı 
buldu. ‘Bir’le başladık, ‘binleri, on binleri, yüz binleri’ aştık, 
yarım milyona yürüyoruz. ‘Çağ dışı görünen ilgimiz’ çağa 
damgasını vuruyor. Geldiğimiz bu güzel noktayı sizlere, 
öncülerimize borçluyuz. İçinde bulunduğumuz ‘an’, ‘mazi’yi ve 

‘ati’yi bünyesinde taşıyor. Bugün geldiğimiz noktadan yarının 
uzak ufuklarına umutla bakabiliyorsak, zirveden yeni ufuklara 
destanlar yazıyorsak, dünü yazan kahramanlar sayesindedir. 
Kahramanlarımız olarak ortaya koyduğunuz ilke ve eylemlerle 
ufkumuzun bekçilerisiniz” dedi. 

Öncülerimizin ilkelerini bilmeden geleceğin kurgusunu 
yapamayız 

Kurumsallaşma çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü 
kaydeden Yalçın, “Mülkiyeti kendimize ait bir genel merkez 
inşa ediyoruz. Mülkiyeti kendine ait olan temsilcilik sayısı 
60’ı geçti. Eğitim Merkezi ve Konukevi için arayışımız 
sürüyor. Mehmet Akif İnan Vakfı’nı kurduk. Yönetim Kurulu 
Başkanlığını Ahmet Özer’in yaptığı vakıf, yükümüze paydaş 
bir kurum olarak ideallerimize uygun faaliyetler icra 
edecek. Eğitim-Bir-Sen Tarihi kitabının ilk cildini çıkarmış 
bulunmaktayız. Öncülerimizin ilkelerini, yürüdüğümüz yolun 
güzergâhını bilmeden, geleceğin kurgusunu yapamayız. 
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Türkiye sendikacılık tarihinde bizim yerimizin ne kadar önemli 
olduğu bir kere daha anlaşılmış olacak. ‘Fikirden Aksiyona, 
Birlikten Sendikaya Eğitim-Bir-Sen Tarihi’ 1. cilt, 1992-2001 
arasını içermektedir. Seneye ‘Zirveye Yolculuğumuz’u, 2001-
2015 yılları arasını anlatan 2. cildi yayınlamayı düşünüyoruz. 
Biz bu toprakların değerlerini ıskalamadan, derdimizi, başta 
kendi medeniyet coğrafyamız olmak üzere, bütün insanlığa 
anlatmaya çalışacağız. Çünkü biz kökü mazide olan atiyiz. 
Çünkü biz, çağın yangınını söndürmeye ahdetmiş topluluğuz. 
Çünkü biz, adil bir dünya için yola çıkmış olanlarız. Bu uğurda 
ter akıtmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 

“Uluslararası Eğitim Sendikaları Buluşması” 

Daha sonra, ‘25. Yıl Vefa Buluşması’na katılmak üzere 
Türkiye’ye gelen 41 ülkeden 100’ü aşkın eğitim sendikası 
temsilcisiyle bir araya geldik. “Uluslararası Eğitim Sendikaları 
Buluşması” başlığıyla düzenlenen programın sonunda, 
Genel Başkan Ali Yalçın, Sri Lanka Öğretmenler Sendikası 
Genel Başkan Yardımcısı Sunethra Kanthi Ehelepola, Nijer 
Öğretmenler Sendikası Genel Başkanı İssouofu Arzika, 
Pakistan Yükseköğretim Sendikası Genel Başkanı Gulshan 
Tarıq, Sırbistan Eğitim Sendikası Genel Başkanı Jasna 
Jankovic, Nijer Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı 
Mamaudou Saidou, Karadağ Eğitim Sendikası Genel Başkanı 
Slavko Boskovic, Somali Öğretmenler Sendikası Genel 
Başkanı Ali Duale Dahir, Irak Öğretmenler Sendikası Başkanı 
Abbas Kadhim Amer As-Sudani, Cezayir Eğitim Sektörü Ulusal 

Birliği Başkanı Bellamouri Loklayad, Filistin Özel Sektör Eğitim 
Çalışanları Sendikası Başkanı Nabil G.S. Shaheen, Uluslararası 
Filistin Öğretmenler Birliği Başkan Yardımcısı Yunus El Masri 
ile iş birliği anlaşması imzaladı. 

‘Vefa Buluşması’ programı ve kısa film yarışması 
ödül töreni yapıldı 

‘25. Yıl Vefa Buluşması’ programı ve ‘Vefa’ temalı kısa film 
yarışması ödül töreni, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Milli 
Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Eğitim-Bir-Sen Onursal 
Başkanı, Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, eski Başkan 
Niyazi Yavuz, Mehmet Akif İnan’ın kızı Banu İnan, 41 ülkeden 
57 sendikanın temsilcileri, Eğitim-Bir-Sen Şube başkanları, 
Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel başkanları ve yönetim 
kurulu üyeleri, Eğitim-Bir-Sen’in kuruluşunda, büyümesinde, 
şahlanmasında, zirveden yeni ufuklara yol almasında ter 
akıtan ahde vefa erleri, kısa film yarışmasının jüri üyeleri 
ve çok sayıda davetlinin katılımıyla Hacettepe Üniversitesi 
Beytepe Yerleşkesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.



120

OL AĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU

Mağdur edecek rakam değil, memurun hayatını 
mamur edecek rakamlar bekliyoruz 

18-22 Ağustos 2017 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 4. 
Dönem Toplu Sözleşme sürecinden üçlü, buçuklu rakamlarla 
uzlaşma çıkmayacağını Kamu İşveren Heyeti’nin görmesi 
gerektiğini belirterek, “Bize sunulan teklif, markası cimri, 
modeli keyfilik olan bir hesap makinesinin ürünüdür. 
Biz, ‘markası adalet, modeli hakkaniyet’ olan bir hesap 
makinesinin devreye girmesini bekliyoruz” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen 37. Başkanlar Kurulu toplantısı 
Kızılcahamam’da yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Ali 
Yalçın, 4. Dönem Toplu Sözleşme sürecine değinerek, “Kamu 
İşveren Heyeti’nin bize sunduğu her iki yıl için 3+3, bizim 
için kabul edilmesinden öte pazarlık edilmesi dahi güç bir 
teklif. Bize sunulan oranlar, masanın özne tarafını oluşturan 
doğrudan 5 milyon, dolaylı olarak 20 milyon insanın, daha iyi 
bir Türkiye ufkuna, emeğin değerini artırma ve hakkını alma 
umuduna oldukça uzaktır. Biz bütün bu değerlendirmeler 
ışığında, Kamu İşveren Heyeti’nin sunduğu teklife, üç alternatif 
cevapla masadaydık. Teklif düşük olunca, açık ve kesin bir 
tavırla, ‘Bu müzakereye kapalıyız’ tepkisini verdik. O günden 
bugüne ve hâlihazırda bu tepkimizi değiştirmemizi, masada 

pazarlık sürecine girişmemizi sağlayacak ikna edici, 4. 
Dönem Toplu Sözleşme sürecinin uzlaşmaya doğru gitmesini 
inşa edici yeni bir teklif ve tatmin edici bir oran henüz bize 
bildirilmedi. Bize 4 altı ayda mağdur edecek rakam değil, dört 
başı mamur rakam lazım” şeklinde konuştu. 

Daralan zamanı değerli kullanalım, memurun emeğinin 
değerini verelim 

Türkiye’nin, 21 Ağustos’ta 5 milyonu doğrudan, 20 milyonu 
dolaylı etkileyecek bir uzlaşmanın imzasına tanıklık etmesi 
istediklerini ve bunun için mücadele verdiklerini vurgulayan 
Yalçın, şunları söyledi: “Uzlaşmazlık metninin altına imza 
atmayı biz istemeyiz. Sanıyor ve inanıyoruz ki, işveren 
tarafı, hükûmet tarafı da istemiyordur. Kamu görevlilerinin 
beklentilerini karşılamayan tekliflerde ısrar edilirse, 
uzlaşmazlık metninin altına imza atmaktan da imtina etmeyiz. 
Buradan sesleniyorum. 14 Ağustos’ta getirilen teklife yönelik 
olarak yaptığımız ‘teklifi küçültenler, Türkiye’yi büyütenlerle 
temas kursun’ çağrımızı yineliyoruz. Bir adım öteye gidiyoruz, 
Türkiye’yi büyüten kamu görevlilerinin yetkili temsilcileri 
ile siyasi iradenin temsilcileri önümüzdeki 72 saati değerli 
kullanmak anlamında bir araya gelmeli, masada artık pazarlık 
aşamasına geçilmeli. Biz bize atılacak adıma sessiz kalmayız 
ve sırt dönmeyiz. Herhangi bir adım atılmadan da kendi 
teklifimizle pazarlık etmeyiz.” 
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idrak edilmeli, toplu sözleşme sürecinde Kamu İşveren Heyeti 
buna göre politika belirlemesidir. 

-Eğitim çalışanları için toplu sözleşme masasına taşıdığımız 
teklifler; eğitim çalışanlarımızın talep ve önerileri 
doğrultusunda teşkilatımız tarafından belirlenmiş olup 
buradan hareketle ortaya koyduğumuz sorun alanlarının ve 
bunlara ilişkin çözüm yollarının eğitim sistemimizin kalitesini 
ve sürdürülebilirliğini artıracak mahiyette olduğunun 
bilinmesini istiyoruz. Bu nedenle toplu sözleşme sürecinin 
‘bütçe disiplini’ esareti altına alınmadan, taleplerimizin 
maliyetinden ziyade mahiyetinin konuşulduğu bir anlayışla 
sonuçlandırılması gerektiği konusunda kararlıyız. 

-Mevcut dünya düzenine yönelik ‘Dünya beşten büyüktür’ 
itirazının öncülüğünü üstlenen Türkiye’de hükûmet sistemine 
yönelik anayasa değişikliği uzlaşmasının deklare edildiği 
süreçte; ülkemizin çevresinin bir ateş çemberi ve kaos alanı 
haline getirilmek istenilmesini Türkiye’nin yolunu kesmek 
konusundaki arayış ve telaşın bir tezahürü olarak görüyoruz. 
Bütün kirli ortaklıkları ve millî iradeyi hedef alan kalkışmaları 
bertaraf etmek konusundaki cesaretini ve maharetini 15 
Temmuz’da herkesin anlayacağı şekilde somutlaştıran 
milletinden kaynaklanan gücüyle, sağlıklı işleyen 
demokrasisiyle, bağımsızlık şuuruyla ülkemizin, bu ve benzeri 
saldırılara boyun eğmeyeceğini ve dize getirilemeyeceğini 
dost ve düşman herkese ispatlayacağı şerefli mücadelenin 
alanımızda öncülüğünü genelinde paydaşlığını yapmayı onur 
sayıyoruz. 

-Terör örgütlerinin bertaraf edilmesine, uzantılarının ve 
unsurlarının siyasal zeminden kamu düzenine, kamu 
personel sisteminden ekonomik sisteme bütün alanlardan 
tasfiye edilmesine yönelik faaliyetler, ‘demokratik, hukuk 
düzeninin ve insan haklarına dayanan toplumsal hayatın 
korunması’ amacıyla ‘hukuk kurallarına bağlılık ve adaletin 
tesisi’ ekseninde yürütülmelidir. 

-FETÖ mensuplarının kamudan tasfiyesi kapsamında 
gerçekleştirilen açığa alma ve ihraç işlemlerinde; 
ölçütler ve işlemler noktasında kurumlar arasında karar 
ve uygulama birliğinin sağlanmasını, masum olanların 

37. Başkanlar Kurulu sonuç bildirisi 

-İnsanlığa, ümmete, bölgemize ve ülkemize yönelik küresel 
kuşatmaya ve teröre son vermek noktasında Türkiye’nin en 
büyük gücünün bin yıllık tarihe sahip ortak yaşama iradesinden 
doğmuş millî birlik, eşitlik temelli kardeşlik ve ‘İnsanı yaşat 
ki devlet yaşasın’ anlayışından beslenen sarsılmaz ‘erdemli 
mutabakat’ olduğu kanaatimizi bir kez daha deklare ediyor, 
bu temel çerçeveye hassasiyet göstermesinin önümüzdeki 
dönemde siyasetin ana yapıcılarının Türkiye’ye ve geleceğe 
dair en büyük sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. 

-Türkiye, siyasi ve ekonomik zemindeki değişimlerin etkisi; 
bütün milletin, siyasetin, sermayenin ve emek kesiminin 
ortak katkı ve çabasıyla ekonomik büyüme noktasında 
birçok ülke açısından örnek teşkil eden bir grafik ortaya 
koymuştur. Bu grafiğin oluşmasını sağlayan ortaklık, büyüme 
ve refahın paylaşımında ne yazık ki gerçekleştirilememiştir. 
Kamu görevlilerinin ekonomik büyüme ve refah artışı 
konusunda yaptığı katkılar, hiç kimsenin ve herhangi bir 
kesimin reddedemeyeceği şekilde ortadadır. Bütün bunlara 
bağlı olarak 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Kamu 
İşvereni sıfatıyla toplu sözleşme masasına teklif sunacak 
olan siyasi iradenin, toplu sözleşmeyi refahın adil paylaşımı 
için fırsat olarak gördüğünü ispatlayacak bir anlayış ve 
içerikle hareket etmesini bekliyoruz. 

-Millî Eğitim Bakanlığı, üniversiteler, yükseköğretim üst 
kuruluşları ile Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesindeki eğitim 
çalışanlarının mali ve sosyal haklarının geliştirilmesinin 
ve mevcut sorunlarının çözülmesinin, eğitim sisteminin 
kalitesini artıracak başat faktörlerden biri olduğu gerçeği 
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görevlendirme/atama, yer değiştirme ve görevden alma 
hususlarına ilişkin kapsamlı bir model oluşturulmalı ve hayata 
geçirilmelidir. 

-Geçmişte denenmiş, sonuçları görülmüş ve sürdürülebilirliği 
olmadığı için vazgeçilmiş sözleşmeli öğretmenlik 
istihdamının tekrar hayata geçirilmesinin sıkıntıları 
kısa vadede dahi görünür hale gelecektir. Tek başına 
sözleşmeli öğretmenlik uygulaması çok ciddi bir problem 
iken, atanacak öğretmen seçiminin mülakatla yapılması, 
yapılan mülakatlar çerçevesinde adayların kazanma ya da 
kaybetme nedeninin objektif bir şekilde izah edilememesi, 
birçok yazılı sınavdan geçmiş öğretmen adaylarının farklı 
komisyonlarca bir kaç dakikalık mülakatla elenmesi adalet 
duygusunun zedelenmesine neden olmaktadır. Bakanlık, yeni 
personel alımı tercihinde, mülakat uygulaması yerine daha 
adil, hakkaniyet, ehliyet ve liyakat ölçülerine göre istihdamı 
yeniden düşünmelidir. Maşeri vicdanı yaralayan, hakkaniyet 
kriterleri tartışmaya açık sözleşmeli öğretmenlik istihdamı 
uygulamasına da, bunun yolu olan mülakatla öğretmen 
alımına da karşı olduğumuzu, bu uygulamanın sonlandırılması 
zorunluluğunu bir kez daha ifade ediyoruz. 

-Eğitim çalışanlarına yönelik performans sistemini, 
rotasyonu, yeterlilik sınavını ve temel istihdam biçimi olarak 
sözleşmeliliği dayatan öğretmen strateji belgesinin bu haliyle 
uygulanmasını kabul etmiyoruz. Bakanlığın sürdürülebilir 
ve yönetilebilir bir istihdam politikası oluşturamamasının 
ceremesini öğretmenler çekmemelidir. Eğitim sistemimizin 
karma eğitim dayatması, müfredat, sosyo-ekonomik açıdan 
az gelişmiş bölgelerdeki öğretmenlerin görev süresi, kariyer 
basamakları, altyapı ve donanım eksiklikleri, okul bütçesi 
gibi çözüm bekleyen sorunları ortada dururken; öğretmenleri 
huzursuz edecek, işlerine ve mesleki gelişimlerine 
odaklanmalarını engelleyecek, çalışma barışını ve kurumsal 
iş birliğini bozacak rotasyon gibi zorlama tedbirler Bakanlık 
gündeminden çıkarılmalı ve öğretmenlerimizin öğrencilerine 
odaklanması sağlanmalıdır. 

-Üniversitelerin topluma katkıda bulunan ve bilimsel bilgi 
üreten kurumlar haline dönüşebilmesi, akademisyenlerin 
zamanlarını araştırma ve bilgi üretmeye hasretmeleriyle 

göreve döndürülmesini de FETÖ’yle mücadelede olması 
gereken sonuca ulaşılması noktasında önemli ve gerekli 
görüyoruz. FETÖ ile mücadele ediliyormuş algısı oluşturan 
çıkarcı çevrelerin, FETÖ suçlamasıyla masum insanlara 
zulmetmesinin ve bunları ayıklaması gereken mercilerin de 
hata yapmamak adına hiçbir şey yapmayarak masumları 
kaderine terk etmesinin önüne geçilmelidir. 

-Kamu görevlileri hakkında Olağanüstü Hâl Kanun Hükmünde 
Kararnameleriyle tesis edilen işlemleri denetleyecek olan 
Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun başvuru 
almaya başlaması olumlu bir gelişme olmakla birlikte 
komisyonun hızlı, mağdur edilenlerinin haklarının iadesinin 
tesisi noktasında da etkili, hukuka ve kanuna uygun kararlar 
alması gerektiğini ifade ediyoruz. 

-15 Temmuz darbe teşebbüsü ve sonrasında oluşan tablo, bu 
tablonun devamına ve 15 Temmuz’da yaşanan kalkışmanın 
tekrarına engel olmak amacıyla ilan edilen Olağanüstü Hâl’i, 
anayasal gereklilik ve hukuki zorunluluk kapsamında görmekle 
birlikte, normalleşme adımlarının da hızla atılması gerektiğine 
inanıyoruz. Kamu personelinin statüsünü, çalışma şartlarını, 
hak ve yükümlülüklerini içeren düzenlemeler Olağanüstü Hâl 
Kanun Hükmünde Kararnamelerine konu edilmemelidir. 

-Kamu görevlilerinin kariyer ve liyakat sistemi zemininde 
milletine ve ülkesine hizmet ettiğini göz ardı eden bütün 
yaklaşımları ve çabaları reddediyoruz. Yetkili ve ilgililer, 
kamu hizmeti sunma noktasında sahip olunması gereken 
görev motivasyonunu, çalışma huzurunu, iş barışını, hukuk 
devleti ilkesinin temel değerlerinden olan kazanılmış 
hakların korunması ilkesini yok sayma/yok etme algısı 
üreten söylemlerden kaçınmalıdır. İş güvencesini konu 
edinecek her tür çabanın karşısında olacağız. Rotasyonu, 
başarı değerlendirmesini ya da performansı esas alan ve 
sendikaların fikir, görüş ve eleştirilerinin dikkate alınmadığı 
hiçbir çalışmaya sessiz kalmayacağız. 

-Nitelikli eğitim için yeterlilik düzeyi yüksek eğitim yöneticisi 
ihtiyacı gözetilerek, hak edenin görev almasını, hakkını 
verenin görevde kalmasını ve yeterliliğini kaybedenlerin 
görevine son verilmesini öngören eğitim yöneticisi yetiştirme, 
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kısa ve orta vade bandında uluslararası düzlemde küresel 

sorunlara evrensel çözümler önerme kapasitemizi artırmaya 

devam edeceğiz. 

-Eğitim-Bir-Sen olarak, ırk, dil, din, sınıf gibi, hiçbir ayrım 

gözetmeksizin, devredilmez, vazgeçilmez temel insan 

haklarını, korunması ve yaşatılması zorunlu medeniyet 

değerleri olarak telakki ediyor, bütün haklarıyla insana saygılı 

bir medeniyet ikliminde insanlığın tekrar soluklanmasını 

diliyoruz. Dünyanın birçok yerinde, tahammül ve dayanma 

sınırlarını aşacak ölçüde ve sistemli olarak sürdürülen 

mezalimi, zulmün her çeşidini, onları destekleyip 

cesaretlendirenleri lanetliyoruz. Küresel ve yerel düzlemde 

barışın ve adaletin tesis edilmesi için herkesi elini taşın altına 

koymaya çağırıyoruz. 

mümkündür. Akademisyenlerin bilimsel bilgi ve toplumsal 
hizmet üretebilmelerinin ön şartı ise iş güvencelerinin 
sağlanması, mali haklarının ve çalışma şartlarının 
iyileştirilmesidir. Hâl böyleyken, YÖK’ün ‘sessiz devrim’(!) adı 
altında tüm yeni araştırma görevlileri istihdamının 2547 sayılı 
Kanun’un 50/c maddesi gibi iş güvencesinden bütünüyle 
yoksun bir şekilde yapılmasını kanun yoluyla dayatması, 
üniversitelerimize ve yükseköğretime vurulan büyük bir 
darbedir. Genelde kamu görevlisine özelde ise akademisyene 
iş güvencesiz çalışma şekillerinin dayatılması kabul edilemez 
olup YÖK’ü içine düştüğü bu hatayı bir an evvel düzeltmeye 
çağırıyoruz. 

-Medeniyet paydaşı ülkeler ile yakın coğrafyadaki ülkelerde 
bulunan emek örgütleriyle, özellikle de eğitim ve bilim 
alanında faaliyet gösteren sendikalarla iletişimi artırarak, 

Akademik ve idari kadrolar el ele vererek 
üniversitelerde örgütlülüğümüzü artırmalıyız 

15-17 Eylül 2017 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
toplu sözleşme hakkının mimarı olan konfederasyon ve 
sendika olarak 4. Dönem Toplu Sözleşme’yle kazanım sayısı 
anlamında yeni bir rekora, maaş ve ücretlerdeki artış yönüyle 
de bütçe gerçeklerinin, orta vadeye ilişkin öngörülerin 
üstünde rakam ve oranlara imza attıklarını ifade ederek, 
“Başarı skalası başarısızlık olanlardan, sendikal sözlüklerinde 

kazanım kavramı yer almayanlardan 258 kazanımı 

anlamalarını beklemiyoruz. Kazandıklarımızı, ürettiklerimizi, 

terimizi, emeğimizi değersizleştirip kirletmelerine, zihinleri 

bulandırmalarına izin vermeyiz” dedi. 

Haymana’da yapılan 9. Üniversite Teşkilatları Türkiye 

Buluşması’nın açılışında konuşan Ali Yalçın, başta toplu 

sözleşme olmak üzere, gündeme ilişkin değerlendirmelerde 

bulundu. Kamu görevlerinin sorunlarını çözmenin, çalışanları 

haklarına kavuşturmanın yolunun örgütlenmekten ve 

örgütlenmeyi büyütmekten geçtiğini vurgulayan Yalçın, 
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ilişkin artıştan, genel toplu sözleşmede unvanlar itibarıyla 
öngörülen artışlardan üniversitelerdeki kamu görevlileri de 
yararlanacak. Üniversitelerde görev yapan 4/C’li personelin 
3. Dönem Toplu Sözleşme kazanımları aynen devam edecek. 
Bu toplu sözleşmeyle ek ödemelerine yaptırdığımız ilave 
artıştan üniversitelerdeki 4/C’li personel de yararlanacak” 
diye konuştu. 

9. Üniversite Teşkilatları Türkiye Buluşması  
sonuç bildirisi 

-Irk, dil, din, sınıf gibi, hiçbir ayrım gözetmeksizin, 
devredilmez, vazgeçilmez temel insan haklarını, korunması 
ve yaşatılması zorunlu medeniyet değerleri olarak telakki 
ediyor, bütün haklarıyla insana saygılı bir medeniyet ikliminde 
insanlığın tekrar soluklanmasını diliyoruz. Dünyanın birçok 
yerinde, tahammül ve dayanma sınırlarını aşacak ölçüde ve 
sistemli olarak sürdürülen mezalimi, zulmün her çeşidini, 
onları destekleyip cesaretlendirenleri lanetliyoruz. Küresel 
ve yerel düzlemde barışın ve adaletin tesisi için herkesi elini 
taşın altına koymaya çağırıyoruz. 

-Suriye’de, Irak’ta, Filistin’de, Arakan’da yaşanan katliamlar, 
soykırımlar ve terör örgütleri eliyle gerçekleştirilen saldırılar 
sonucunda hayatını kaybedenleri, istatistiki veri ya da sayı 
olarak görenleri kınıyor, yitirdiklerimizin insan olduğunu 
haykırıyoruz. Beşli çetenin güdümünde olan Birleşmiş Milletler 
başta olmak üzere, adaletsiz dünya sisteminin ürettiği birçok 
kuruluşun varlık sebebinin sorgulanması gerektiğinden 
hareketle hakkı ve adaleti tesis etmeyen her yapının tarihin 
çöplüğüne gitmek durumunda olduğuna inanıyoruz. 

şunları söyledi: “Eğer bugün katsayı adaletsizliğinden 
bahsedilmiyorsa, başörtüsü yasağı kötü bir anıdan ibaret 
kaldıysa, cuma namazına gitmek bir sıkıntı olmaktan çıktıysa, 
seçimle işbaşına gelen rektörlerin sultası sona erdiyse, 
üniversitelerde çalışma barışı belli bir oranda sağlandıysa, 
toplumun ve bütün bir üniversite camiasının bu salona, bu 
teşkilata bir teşekkür borcu vardır. Bunlar kendiliğinden, 
sloganlarla, laflarla olmadı. Her birinin arkasında alın teri 
ve bir direnç öyküsü var. KYK’da, üniversitelerde yetkiliyiz. 
Kat ettiğimiz mesafeyi, geldiğimiz noktayı alkışlıyoruz fakat 
kapasitemizin çok daha iyisini gerektirdiğini de biliyor, bunun 
için ‘zirveden yeni ufuklara’ demeyi sürdürüyoruz.” 

Türkiye’de ilk defa Yükseköğretime Bakış: İzleme ve 
Değerlendirme raporu yayımlayan, Genç Memur-Sen ve 
ADEM’i tüm illerde teşekkül ettiren bir teşkilat olduklarını 
belirten Yalçın, “Bu noktaya kolay gelinmedi. Rektör sultası, 28 
Şubat cuntası artık eskisi kadar konuşulmuyorsa bu sizlerin 
sayesinde oldu. Güven telkin ettik, sesi değil sözü yükselttik. 
Bunu örgütlülüğümüz sayesinde başardık. Akademik ve idari 
kadroların iş birliği ile yeni hedeflere ulaşabiliriz” ifadelerini 
kullandı. 

Her toplu sözleşmede üniversite personeline 
kazandırıyoruz 

Akademik personelin geliştirme ödeneği konusundaki 
hassasiyetinin bilindiğini belirten Yalçın, “Süre uzatımı 
kararıyla akademisyenlerin ne kadarlık bir geliri elde etmeye 
devam edeceklerini anlatmama gerek var mı? Jüri üyeliği 
ücretinin, ikinci öğretim kapsamında ödenmekte olan fazla 
çalışma ücretinden yararlanacakların kapsamının yüzde 45 
ve yüzde 20 oranlarına çıkarılması, üniversite yurtlarında 
çalışan personele normal çalışma ücretinin üç katı tutarında 
fazla çalışma ücreti önemli kazanımlar değil mi? Sıra tahsisli 
lojmanların en az yüzde 15 olması şartının toplu sözleşmede 
yer alması, lojman tahsis komisyonunda sendikanın 
temsilcisinin bulunması, KYK personelinin fazla çalışma ücreti 
az mı önemli? Üniversite çalışanları başlığında yer almayan 
kazanımlar da var. Şeflerin özel hizmet tazminatı artışından, 
biyologlara yönelik ilave artıştan, güvenlik görevlilerine 
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ve idarecileri ideolojik baskı altında tutmayı amaçlayan 
bir kanundur. Oysa bu yaklaşım, üniversitenin doğasının 
gerektirdiği özgür düşünce ve ifade ortamının inşa edilmesiyle 
taban tabana zıt bir yaklaşımdır. Cumhuriyetin 100. yılında 
dünyanın en büyük on ekonomisi içinde yer almayı ve 2023 
vizyonuna ulaşmaya imkân verecek olan üniversitelerin 
oluşabilmesi için özgür düşünceye sahip bireyler yetiştirmeyi 
hedefleyen, toplumsal kalkınmaya yönelik bilimsel bilgi 
üretiminin sağlanmasının yanında iş güvencesini esas alarak 
katılımcı bir yükseköğretim yönetimini önceleyen yeni bir 
kanun ivedilikle çıkarılmalıdır. 

-Özgür düşüncenin kalesi olması gereken üniversitelerimizde, 
din, dil, etnik köken, mezhep, siyasi tercih ve dünya görüşü 
farklılıkları çatışma sebebi değil, toplumsal zenginlik 
olarak görülmeli, bu farklılıkların çatışma sebebi haline 
getirilmesine üniversite yönetimleri zemin hazırlamamalıdır. 
Üniversite yönetimleri, farklı düşünce ve inançlara en başta 
kendileri saygı duymalı, çatışmaları körüklemek yerine yapıcı 
politikalar geliştirerek evrensel üniversite misyonuna uygun 
hareket etmelidir. 

-Çatışma ortamının sona erdirilerek toplumsal birlik ve 
beraberliğin sağlanması için gösterilen çalışma ve çabalar, 
demokratik ve çoğulcu bir toplum düzeninin kurulabilmesi 
için samimiyetle desteklenmelidir. Bu kapsamda 
üniversitelerimiz, birlik ve beraberliğimizin önündeki engelleri 
kaldırmayı ve kalıcı bir barış ortamının tesisini hedefleyen 
çabalara yapıcı katkıda bulunacak çalışmalar yürütmelidir. 

-Mobbing kavramının ülkemizde literatüre girmesinde 
üniversitelerdeki hukuka aykırı uygulamaların başat rol 
oynadığını üzüntüyle müşahede ediyoruz. Bu kapsamda 2547 
sayılı Kanun’un 13/b-4 maddesinin üniversite rektörlerince 
sınırları çizilmemiş yetkiye dayanılarak bir baskı, sürgün, 
mobbing, hukuksuzluk, sendikal müdahale aracı olarak 
kullanılmasına dün olduğu gibi bugün de sessiz kalmayacağız. 
Bu hukuksuz uygulamalara sebebiyet veren 2547 sayılı 
Kanun’un ilgili maddesi acilen yürürlükten kaldırılmalıdır. 

-Üniversitelerin topluma katkı sunan ve bilimsel bilgi 
üreten kurumlar haline dönüşebilmeleri, akademisyenlerin 

-15 Temmuz darbe teşebbüsü ve sonrasında oluşan tablo, bu 
tablonun devamına ve 15 Temmuz’da yaşanan kalkışmanın 
tekrarına engel olmak amacıyla ilan edilen olağanüstü 
hali, anayasal gereklilik ve hukuki zorunluluk kapsamında 
görmekle birlikte, normalleşme ve olağanlaşma adımlarının 
da hızla atılması gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda 
kamu personelinin statüsünü, çalışma şartlarını, hak ve 
yükümlülüklerini içeren düzenlemelerin olağanüstü hal kanun 
hükmünde kararnamelerine konu edilmemesi çağrısında 
bulunuyoruz. 

-FETÖ ile mücadele ediliyormuş algısı oluşturan çıkarcı 
çevrelerin, FETÖ suçlamasıyla masum insanlara 
zulmetmesinin ve bunları ayıklaması gereken mercilerin de 
hata yapmamak adına hiçbir şey yapmayarak masumları 
kaderine terk etmesinin önlenmesi gerektiğini bir defa daha 
ifade ediyoruz. 

-Yükseköğretim ve yükseköğretimin niteliği, derin sosyo-
ekonomik ve toplumsal dönüşümlerin yaşandığı son 30 yıllık 
dönem sonrası tüm dünyada yeniden sorgulanmaktadır. 
Türkiye’de de yükseköğretim ve yükseköğrenim sorunu uzun 
yıllardır çok boyutlu olarak yoğun bir şekilde tartışılmakta 
ve talepleri karşılayabilmek için reform ihtiyacı toplumun 
hemen her kesimi tarafından sıklıkla dile getirilmektedir. 
Yükseköğretimde reform yapılmasının gerekliliği konusunda 
toplumun tüm kesimleri arasında uzlaşma olmasına karşın 
reformun nasıl olması gerektiği konusunda bugüne kadar bir 
uzlaşma sağlanamadığından yükseköğretim alanında köklü 
bir reform gerçekleşememiştir. Türkiye’de yükseköğretimin 
yapılandırılmasına ilişkin tartışmalar uzun yıllar sadece 
Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yapısı ve rektör seçimleriyle 
sınırlı kalmış ve yükseköğretimin asıl sorunları gündeme 
gelememiştir. Üniversitelerin sayısı artırılırken sorunların 
ve çeşitli yetersizliklerin giderilmesi ile eğitim-öğretimin 
kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar da eş güdümlü 
olarak yapılmalıdır. 

-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12 Eylül askeri darbesinin 
ardından, üniversiteleri zapturapt altına almayı, üniversiteleri 
adeta birer askeri kışla haline getirmeyi, akademisyen 
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jüriler yönünden keyfi tutumları ve aynı şartları haiz olanlara 
yönelik değerlendirme farklılıklarını önleyecek somut ve 
ölçülebilir kriterler konulması, verilen kararlara karşı ise 
-yükseköğretim üst kurum ve kuruluşları nezdinde- hızlı ve 
etkin çözüm sağlayan bir itiraz mekanizması öngörülmesi 
yerinde olacaktır. 

-2547 sayılı Kanun’da yapılan son değişiklikle araştırma 
görevlileri kadrolarına atamaların 50/d maddesi kapsamında 
yapılması öngörülmüştür. 33/a maddesi kapsamındaki 
atamalar dahi iş güvencesi açısından tam bir garabet örneği 
iken tüm araştırma görevlisi kadrolarına atamaların 50/d gibi 
iş güvencesinin esamesinin okunmadığı bir yolla yapılması 
hatasından çok geç olmadan dönülmelidir. Yetkilerinin 
sınırı belirlenmemiş ve fiilen hiçbir denetime tabi olmayan 
rektörlerin iki dudağı arasında kalmış bir istihdam modeli 
getiren 2547 sayılı Kanun yerine öğretim elemanlarının iş 
güvencesini esas alan bir düzenleme ivedilikle gereklidir. 

-Bilim insanı yetiştirme ve ortak araştırma etkinliklerinde 
bulunma konusunda üniversiteler arasındaki iş birliğini 
artırma faaliyetleri ile gelişmiş üniversitelerin bilgi birikimi ve 
deneyimlerinden diğer üniversitelerin de yararlandırılmasının 
öğretim üyesi yetiştirme süreçlerine olumlu katkısı, Öğretim 
Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında tecrübe 
edilmiştir. Bu itibarla ÖYP programının tamamen kaldırılması 
hatalı bir uygulama olup sistemin aksayan yönleri açısından 
düzenleyici tedbirler geliştirmek suretiyle yürürlüğe 
konulması yerinde olacaktır. 

-Akademik ve idari personelin, daha iyi üniversite, daha bilinçli 
gençlik, daha donanımlı toplum ve daha güçlü Türkiye için el 
ele verdiği, birinin diğerinden daha az ya da daha fazla değerli 
görülmediği, idari personelin söz hakkını en çok akademik 
personelin savunduğu, idari personelin akademisyenlere 
daha iyi eğitim ve daha fazla üretim için destek vermeyi görev 
saydığı bir üniversite profili ortaya konulmalıdır. 

-Üniversitelerde ortaya konulan toplumsal hizmetin üretimine 
akademik personel kadar katkıda bulunan ve akademik 
çevre kavramının ayrılmaz bir parçası olan idari personele 
de, akademik personele tanınan geliştirme ödeneği, 

zamanlarını araştırma ve bilgi üretmeye hasretmeleriyle 
mümkündür. Akademisyenlerin bilimsel bilgi ve toplumsal 
hizmet üretebilmelerinin ön şartının ise iş güvencelerinin 
sağlanması, mali haklarının ve çalışma koşullarının 
iyileştirilmesi olduğunu bir kez daha dile getiriyoruz. 
Akademisyenlerin, mali açıdan hak ettikleri seviyeye 
getirildiği, yıllardır mahrum bırakıldıkları sosyal saygınlığı 
her zaman ve zeminde yaşadıkları bir kimlik formuyla hizmet 
ettiği üniversiteler üretmek zorundayız. 

-Büyükşehirlerin sosyal, kültürel, sanatsal, sağlık ve eğitim 
imkânlarının cazibesi nedeniyle bu tür imkânlara sahip 
olmayan illerde yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversiteler, 
öğretim elemanlarının ve idari personelin kurumsal 
bağlılığını sağlamakta zorlanmaktadır. Bu üniversitelerdeki 
akademisyenlere ve idari personele çalışmalarını cazip hale 
getirecek daha yüksek maaş, tazminat, lojman, çocukların 
okul masraflarına destek, döner sermaye gelirlerinden 
daha fazla pay gibi ilave imkânlar sağlanmalıdır. Ayrıca 
üniversite geliştirme ödenek oranları, şehirlerin, hatta fakülte 
ve yüksekokulların bulundukları ilçelerin sosyal, kültürel 
ve ekonomik gelişmişlik düzeylerine bakılarak artırılmalı; 
geliştirme ödeneği devamlı hale getirilmelidir. 

-Yükseköğretimde çalışanları temsilen sendikalar demokratik 
yönetimin ve katılımcılığın gereği olarak bütün planlama ve 
yönetim süreçlerinde paydaş olarak yer almalıdır. 

-Yükseköğretim kurumlarında eğitim, öğretim ve araştırma 
faaliyetlerinde evrensel düzeyde kabul edilen etik değerlere 
ve ilkelere uygun çalışmalar yapılması için düzenlemeler 
yapılmalıdır. Bu düzenlemelerle kayırma, kollama, kopya, 
dublikasyon, bilimsel araştırma hırsızlığı gibi uygulamalara 
karşı caydırıcı yaptırımlar getirilmelidir. 

-Öğretim elemanlığına atanmada, atama yapılacak alana 
münhasır tüm adaylarca elde edilebilir/erişilebilir, objektif ve 
ölçülebilir şartlar esas alınmalıdır. Akademik yükselmelerde 
yükseköğretim kurumlarının kendi akademik personelini 
işe alma konusundaki özerkliği muhafaza edilmekle birlikte 
akademik yükselmeleri karara bağlayacak kurul ve/veya 
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-Kredi ve Yurtlar Kurumu çalışanlarının özlük haklarının 

iyileştirilmesine yönelik ilgili yasal düzenlemeler ivedilikle 

yapılmalıdır. Kurum personelinin yer değişikliği işlemleri 

MEB’de olduğu gibi yönetmelik hükümleri çerçevesinde 

hukuki statüye kavuşturulmalı; görevde yükselme ve unvan 

değişikliği sınavları bir an önce gerçekleştirilmelidir. 

-Terör örgütlerinin yükseköğrenim gençliğinin barınma 

sorununu istismar ederek bu konuyu eleman devşirme yolu 

olarak kullanmaları gözetilerek, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun 

fiziki altyapısı ve personel sayısı artırılmalı; kurumun 

doğrudan hizmet sunamadığı durumlarda barınma bursu gibi 

alternatif hizmetler sunulmalıdır.

yükseköğretim tazminatı, döner sermaye ödemesi gibi temel 
mali ve sosyal haklar verilmelidir. 

-Üniversitelerde görevde yükselme ve unvan değişikliği 
sürecine işlerlik kazandırılmalı; suistimallerin önlenebilmesi 
için görevde yükselmeye tabi tüm kadrolar merkezi 
olarak YÖK tarafından ilan edilerek yine merkezi olarak 
gerçekleştirilecek görevde yükselme sınav sonuçlarına 
göre söz konusu kadrolara atama yapılmalı; idari personele 
üniversiteler arasında yer değişikliği imkânı tanınmalıdır. 

-Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun işlevselliğinin ve etkinliğinin 
artırılması amacıyla kurum çalışanlarının mali hakları 
başta olmak üzere özlük hakları iyileştirilmeli; özel ve gece 
hizmetleri gibi kurumsal kökenli çalışma koşullarından 
kaynaklı hak kayıpları giderilmelidir. 

Sorunları birlikte çözmezsek geleceğe güvenle 
yürüyemeyiz 

29-30 Eylül 2017 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
eğitimin, herhangi bir ideoloji, yapı üzerinden bireyleri 
mankurtlaştırmaması gerektiğini ifade ederek, “Eğitim, 
beşerin, insan olma yolculuğuna katkıda bulunmalıdır. 
İradesine sahip, insanlığa hizmete talip olan şahsiyetli, şuurlu 
bir kimlik inşasına odaklanmalıdır. Böylesi bir eğitim sistemi, 
bu sistemin iskeleti olacak eğitim felsefesi ve bu felsefeyi 
bütünüyle yansıtacak müfredat, devlet yetkisinde, sadece 
Millî Eğitim Bakanlığı’nın kendi çabasıyla gerçekleştireceği 

çalışmalarla kurulamaz, oluşturulamaz. Sivil toplum 

kuruluşlarının, eğitimin paydaşlarının fikirlerine, eleştiri ve 

önerilerine kulak vermeden, onları sürece dahil etmeden 

yapılacak her çalışma eksik olacak, sorun çözmekte, çözüm 

üretmekte yetersiz kalacaktır. Sorunları birlikte çözmezsek, 

geleceğe güvenle yürüyemeyiz; çözümleri birlikte üretmezsek, 

fırsat ve imkânları boş yere tüketiriz” dedi. 

12. Türkiye Buluşması ve 39. Başkanlar Kurulu toplantısı 

İstanbul’da yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Ali Yalçın, 

refaha odaklanırken, mazlum ve mağdurların felahına uzak 

kalmadıklarını belirterek, şöyle devam etti: “Bordrolardaki 

rakamlara, emeklilik haklarına, çalışma şartlarına, mali, 
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sekiz yıllık kesintisiz eğitim dayatmasına son verileceğini, 
eğitim sisteminden, müfredattan, ders kitaplarından, okul ve 
sınıf ortamlarından darbe ve vesayet dönemi uygulamalarının 
temizleneceğini söylesek kimseyi inandıramazdık. Biz sadece 
değişime inandırmadık, değişimi bizzat yaşattık. Çünkü 
Eğitim-Bir-Sen doğru yerden bakıyor, doğru yere bakıyor. 
Yanlışları görüyor ve doğruları söylüyor. Bu ülkede eğitime 
dair iyi ve doğru ne iş olmuşsa, altında bizim terimiz, yerimiz 
ve imzamız var. Anayasa’dan Millî Eğitim şûralarına, her türlü 
yasal ve idari düzenlemeleri takip ediyor, yanlışları mimliyor, 
doğruları destekliyoruz. Sözü olanı dinlemeye, fitnesi olanı 
dizginlemeye, fikri olanı desteklemeye talibiz ve bunun 
gereğini yapıyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne, yaptıklarımızla, 
başardıklarımızla bunu defalarca ispatladık” 

Kamu görevlisinin cebinden, ücretinden elinizi, verginizi 
çekin 

Orta Vadeli Program’a ilişkin görüşlerini açıklayan Yalçın, 
2018 yılına mahsus MTV’ye yüzde 40 zam planlandığı, kamu 
görevlilerini de etkileyecek şekilde gelir vergisinin üçüncü 
diliminde üç puanlık, bir başka ifadeyle, yüzde 11’i aşan oranda 
artışın yansıtılacağı bir içerik ortaya konulduğunu belirterek, 
şunları kaydetti: “Bu programla kamu görevlilerinin maaşlarına 
el uzatanlara, kamu görevlilerinin gelirlerini düşürerek 
ekonomik büyüme rakamlarını yükseltmeyi planlayanlara 
sesleniyorum: Kamu görevlisinin cebinden, ücretinden elinizi, 
verginizi çekin. Siyasi irade ve maliye yönetimi, cebimizdekini 
vermeyeceğimizi, almak isteyene sessiz kalmayacağımızı 
bilmelidir. Yeni Türkiye bu olmamalı, güçlü Türkiye böyle bir 
hata yapmamalıdır.” 

Önde olmaya, örnek olmaya devam edeceğiz 

Ali Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı: “Üye için, ülke için, insanlık 
için çalışmaya, ter dökmeye; örgütlenmeyi artırmaya, bereket 
ve heybeti büyütmeye, kurumsallaşmaya ve markalaşmaya 
devam. ‘İşimize Bakacağız ve Yeganeleşeceğiz’ diyen Erol 
Battal’ı doğrulamak için çalışacağız. Önde olmaya, örnek 
olmaya devam edeceğiz.” 

sosyal ve özlük haklarına yönelirken; dünyayı sömürenleri, 
insanlığa zulmedenleri görmezden gelmedik. İstediğimiz zam 
kadar, mazlumları yıkan gam da gündemimizde yer buldu. 
Maaş artışını dile getirirken, eğitim sistemindeki sıkıntılara lal 
kesilmedik. Nöbet ücreti mağduriyetini göz önüne sererken, 
kıyıya vuran Aylan bebeklere kör bakmadık. Ders ücretini 
artırmak için ter akıtırken, Mısır’a, Arakan’a, Kudüs’e sırtımızı 
dönmedik. Özlük hakları için koştururken, müfredat ve ders 
kitapları söz konusu olunca durmadık. Ücrete odaklanıp 
zulmete göz yummadık.” 

Ülkemizin her doğru adımında katkımız, etkimiz var 

Bugünlere, sıkıntılı süreçlerden geçerek, zorluklara göğüs 
gererek, çalışarak, sorunların çözümüne katkıda bulunarak, 
kazanımlar elde ederek geldiklerini dile getiren Yalçın, “Bu 
ülkenin her doğru adımında katkımız, etkimiz var. Geçmişi 
hatırlayalım. Bundan on beş yıl önce kim diyebilirdi ki, kadın 
kamu görevlileri başörtülü olarak görev yapacak, imam hatip 
liseleri ve meslek liselerinin hakları iade edilecek, katsayı 
zulmü son bulacak, okullarda Kur’an-ı Kerim ve Siyer-i Nebi 
okutulacak, Milli Güvenlik Dersi ve andımız tarih olacak, 
öğretmenlere nöbet ücreti verilecek, yöneticiler de nöbet 
ücreti oranında zam alacak, Halk Eğitim Merkezi çalışanlarına 
seminer döneminde ücret ödenecek, ek ders ücretinde 
kesinti yapılan kalemler azaltılacak, doçentlik jürisinde görev 
alanlara ücret verilecek, geliştirme ödeneği hayata geçirilecek 
ve süresi uzatılacak, 4/C’liler 12 ay istihdam edilecek, 
kadroya geçişler talep edilecek, ek ödemeden yararlanacak, 
sözleşmeliler kadroya geçecek, hafta sonu kurslarında iki kat 
ek ders ücreti verilecek, sınav ücretleri iki üç kat artacak, 
emekli maaşı ve ikramiyesine özel artış yapılacak, taban 
aylığa mahsus zam alınacak, cuma namazı ve hac izni kamu 
personel mevzuatına dahil edilecek, helal gıda sertifikası 
kamu kurumlarında gündeme gelecek, öğretmenlerin özel 
hizmet tazminatı artırılacak… Bunlara kimse inanmazdı. 
Ama biz inandık. Bu kadrolar, bu teşkilat inandı. Alnımızı 
ak, başımızı dik tutan işleri bu inançla başardık. 28 Şubat’ın 
mağdurlarının haklarının tazmin edileceğini, 28 Şubat ürünü 
garabet uygulamaların tarihin çöp sepetine gönderileceğini, 
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- 15 Temmuz’da darbe maskesiyle ülkemizi işgale yeltenen 
hainlerin yeni kaos girişimlerine engel olmak amacıyla ilan 
edilen olağanüstü hâl çerçevesinde alınan tedbirler netice 
vermeye başlamıştır. Bu nedenle artık olağanlaşma sürecine 
geçilerek, özellikle kamu görevlilerinin çalışma şartlarını, 
statülerini, hak ve yükümlülüklerini içeren düzenlemeler 
artık olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnamelerine konu 
edilmemelidir. 

- Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun dosyaları 
incelemeye başlaması, masum iken mağdur durumuna 
düşürülenler adına olumlu bir gelişmedir. Komisyonun hızlı ve 
etkin hareket etmesini adaletin tesisi, mağdurların haklarının 
iadesi açısından önemli buluyoruz. 

- Kamu görevlilerinin kariyer ve liyakat sistemi zemininde 
hizmet yürütmesini göz ardı eden bütün yaklaşımları ve 
çabaları reddediyoruz. İş güvencesini, çalışma huzurunu, 
iş barışını, hukuk devleti ilkesinin temel değerlerinden olan 
kazanılmış hakların korunması ilkesini yok saymaya kalkan 
tüm girişimlerin karşısında olacağımızı bir kez daha ifade 
ediyoruz. 

- Mülakatla öğretmen alımı kamu vicdanını yaralayan bir 
istihdam şeklidir. Kazanma ve kaybetme nedeninin objektif 
kriterlere göre izah edilememesi, birçok sınavdan geçmiş 
öğretmen adaylarının standartları farklı komisyonlarca 
değerlendirilmesi adalet duygusunu zedelemekte, sosyal 
sorunlar üreten bir sistem olarak varlığını sürdürmektedir. 
Bakanlık yeni personel istihdamında adalet, hakkaniyet, 
ehliyet ve liyakat ölçülerine göre objektif bir atama şeklini 
benimsemeli, her geçen gün daha fazla tartışmalı hâle gelen 
mülakatla öğretmen istihdamından vazgeçmelidir. 

- İstihdamda güçlük çekilen yerlerde öğretmenlerin görev 
yapma süresinin 1,5 yıl ortalamasında olması, eğitimi 
istikrarsızlaştırmakta ve olumsuz etkilemektedir. Bu 
sorunun çözümü, içinde birçok zorunluluğu barındıran, aile 
bütünlüğünün sağlanması gibi temel insan haklarını ihlal 
eden sözleşmeli öğretmenlikten değil, isteğe bağlı olacak, 
verimliliği artıracak teşviki yöntemlerin uygulanmasından 
geçmektedir. 

39. Başkanlar Kurulu toplantısı sonuç bildirisi 

Eğitim-Bir-Sen 39. Başkanlar Kurulu toplantısı İstanbul’da 

yapıldı. Aktüel konuların, gündemi meşgul eden gelişmelerin 

değerlendirildiği, eğitim alanında yaşanan sorunların 

çözümüne dair önerilerin sunulduğu, istişarelerin edildiği 

toplantıda şu kararlar alındı: 

- İnsana ve insan haklarına saygıyı medeniyetin olmazsa 

olmazı sayan Eğitim-Bir-Sen olarak, en temel hakların bile 

bazı coğrafyalardaki insanlara çok görüldüğü, özellikle 

Müslüman coğrafyalarda can ve mal emniyetinin yok edildiği, 

giderek insanlığın barış iklimini kaybettiği bu dönemde 

insanlığa çağrıda bulunuyor; bütün ülkeleri ve uluslararası 

kuruluşları dünyanın dört bir tarafında katledilen, temel hak 

ve hürriyetleri ayaklar altına alınan mazlumlara el uzatmaya, 

bu katliamları ve hak ihlallerini bir an evvel durdurmaya davet 

ediyoruz. 

- İslam coğrafyasını bir bedenin uzuvları olarak görüyor, 

vatanları işgal altında olan, uğradıkları zulümden kaçan 

insanlara Ensar olmayı insani ve İslami bir görev biliyoruz. Bu 

mazlum ve mağdur insanların mali yük olarak görülmesinin 

medeniyet değerlerimizde yeri olmadığı bilinciyle küresel aklın 

ekonomik işgali altındaki dünyaya inat, insan ve Müslüman 

olmanın gereğini milletçe yerine getirmeye çalışıyoruz. 

Sendika olarak, şimdiye kadar olduğu gibi, Arakan’dan 

Suriye’ye, Nepal’den Türkistan’a, tüm mazlum ve mağdurlar 

için acının ve gözyaşının renginin aynı olduğu şuuruyla 

elimizden gelen yardımı bundan sonra da esirgemeyeceğiz. 
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beklentilerini karşılayacak yükselme sürecine işlevsellik ve 
süreklilik kazandırılmalıdır. 

- İş güvencesinden yoksun bütün çalışma şekilleri gibi, 4/C’li 
personel istihdamının da kabulü mümkün değildir. Kamu 
görevlileriyle aynı şartlar dâhilinde aynı işleri yapan 4/C’li 
personel de derhal kadroya geçirilmelidir. 

- Değiştirilen müfredatın beklentileri karşılamaması akabinde 
ders kitaplarının da kamuoyunu rahatsız edecek söylem, 
metin ve karikatürlerle gündeme gelmesi, millî ve manevi 
değerlerimize aykırı ifadelerin ders kitaplarına sızmış 
olması, ders kitaplarının içerik denetiminin etkin bir biçimde 
yürütülmediğini ortaya koymaktadır. Benzer hataların 
önlenmesi ve mezkûr ifadeleri ders kitaplarına derceden 
sorumlular hakkında gereğinin yapılması konusunda 
kamuoyunun beklentisi karşılanmalıdır. 

- Ortaöğretime geçiş sisteminde yakın zamanda yaşanan 
sorunun kaynağı sınavdan ziyade merkezi yerleştirme 
aşamasıydı. Kaldırılan TEOG’un yerine getirilecek 
sistem, sınavın şeklinden çok yerleştirmenin nasıl 
gerçekleştirileceğine yönelik planlanmalıdır. Şu ana 
kadar yapılan açıklamalarda sınav sistemiyle ilgili bilgiler 
paylaşılmış, yerleştirme sürecine ilişkin ise hiçbir cümle 
kurulmamıştır. Bakanlığın, eğitimin paydaşlarının görüşlerini 
de alarak adil bir sınav sistemi ile sorunsuz yerleştirme odaklı 
bir ortaöğretime geçiş sistemini olgunlaştırıp kamuoyuyla 
paylaşması elzemdir. 

- Üniversite giriş sınavlarının tek aşamaya düşürülmesi, 
sadece temel matematik ve Türkçe’nin esas alınması, 
yükseköğrenime girişteki mevcut sorunları çözmekten 
uzaktır. Sebep ve sonuç analizi yapılmaksızın gerçekleştirilen 
sistem değişikliklerinin yükseköğretimde öngörülemeyen 
sorunlara ve kısa zaman sonra yeni arayışlara yol açması 
kuvvetle muhtemeldir Eğitimde yapılması planlanan sistem 
değişiklikleri eğitimin paydaşlarıyla tartışılmalı, Türkiye 
şartlarına uygun, gerçekçi ve sürdürülebilir bir sistem 
geliştirilmelidir. 

- Olağanüstü hâl uygulamaları çerçevesinde valilik ve 
kaymakamlık kararlarıyla haklarında görevden uzaklaştırma 

- Bakanlık, eğitim çalışanlarını huzursuz eden, işlerine 
odaklanmalarını engelleyen uygulamalara yönelmek 
yerine hizmeti üretenlerin tecrübeleriyle şekillenmiş, 
eğitim çalışanlarının temsilcisi konumundaki sendikaların 
önerileriyle desteklenmiş, sürdürülebilir, meşruiyet algısı 
yüksek, sorun çözme odaklı yaklaşımlarla hareket etmelidir. 
Bu çerçevede hukuki dayanağı olmayan performans 
değerlendirmesi, uygulanması mümkün olmayan rotasyon, 
gerekliliği tartışmalı yeterlik sınavı, stratejisi olmayan 
öğretmen strateji belgesi gibi uygulanamayacak olanları 
gündeminden kaldırmalı, diğerlerini gözden geçirmelidir. 

- Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mesleki gelişimini 
sağlayacak adil bir kariyer sistemini uygulamaya koymalı 
ve öğretmenlere, eğitim gördüğü alanda mesleğini icra 
edebilmesine fırsat verecek alan değişikliği hakkını, ilan ettiği 
takvime bağlı kalarak bir an önce sağlamalıdır. 

- Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nde 
değişiklik yapılması tasarısının Bakanlık ajandasından 
düşmediği görülmektedir. Sendika olarak, tüm rehber 
öğretmenler adına takip ettiğimiz, üyelerimiz vesilesiyle her an 
nabzını tuttuğumuz konu, rehberlik ve psikolojik danışmanlık 
hizmetlerinin niteliği göz ardı edilerek ele alınmamalıdır. 
Bu husustaki yönetmelik değişikliği tasarısının rehberlik 
hizmetlerinin öğrenci-psikolojik danışman temelinde yeniden 
tanımlanması ve kurgulanması gerekir. 

- Eğitim yöneticiliğinde hakkaniyeti gözeten, liyakati esas alan, 
hak edenin görev alacağı, hakkını verenin görevde kalacağı, 
geçmiş tecrübelerin göz önünde tutulduğu, paydaşların 
önerilerinin dikkate alındığı bir sistem geliştirilmelidir. 

- Eğitim sistemimizin aksamadan sürdürülebilmesi için 
sistemin görünmez kahramanları olan şef, memur ve 
hizmetliler başta olmak üzere, genel idare hizmetleri ve 
yardımcı hizmetler sınıfı personelinin çalışma şartlarının 
iyileştirilerek maddi sorunlarının çözülmesi eğitimin niteliğinin 
artırılması açısından önem arz etmektedir. 

- Millî Eğitim Bakanlığı’nda görevde yükselme sınavları 
rutin olarak yapılmalı, eğitim çalışanlarının haklı kariyer 
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- Kamu maliyesi kaynaklarını artırmanın, bütçe açığını 

azaltmanın ya da sabit tutmanın kaynağı ücretlilerin 

maaşlarında aranmamalıdır. Sermaye ve finans kesiminin 

kaynak ve kâr artırdığı bir dönemde, MTV’de fahiş artış, 

çalışanların gelir vergisi dilim oranlarında artış gibi, kamu 

görevlileri açısından ‘kemer sıkma’ dönemini hatırlatacak 

türden yaklaşımlara karşı olduğumuzu bir defa daha 

vurguluyoruz. 

- Darbe kalıntısı kılık-kıyafet yönetmeliğinin erkek kamu 

görevlileri için öngördüğü kısıtlama ve yasaklamalar hâlâ 

devam etmektedir. Bu nedenle, kamu görevlileri kılık-kıyafet 

özgürlüğüne kavuşuncaya kadar serbest kıyafet eylemimize 

kararlılıkla devam edeceğiz.

kararı verilen eğitim çalışanlarından masum olanların -bir an 

önce görevlerine iade edilerek- mağduriyetlerine son verilmeli 

ve eğitim-öğretim hizmetlerinin daha fazla aksamasına 

meydan verilmemelidir. 

- Kamu görevine yeni atamalarda güvenlik soruşturması 

sürecinin uzaması, bireysel ve toplumsal mağduriyetlere 

neden olmaktadır. Nitekim büyük çoğunluğu kalkınmada 

öncelikli bölgelere atanan 20 bin öğretmenin yarısının 

hâlâ göreve başlamamış olması, süreci zaman israfına 

dönüştürmüş, eğitimi de olumsuz etkilemiştir. Güvenlik 

soruşturması süreci iyi planlanmalı, bireysel ve toplumsal 

sorunlar ile mağduriyetler oluşturmayacak şekilde ivedilikle 

sonuçlandırılmalıdır. 

Zorunlu organlar istişare toplantısı yapıldı 

19 Kasım 2017

Eğitim-Bir-Sen 5. dönem yetkili organlar ikinci istişare 

toplantısı Kızılcahamam’da yapıldı. Genel Yönetim Kurulu, 

Genel Denetleme ve Disiplin kurullarının katılımıyla 

gerçekleştirilen toplantı, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel 

Başkanı Ali Yalçın’ın konuşmasıyla başladı. 

Şubat 2015’te yapılan 5. Olağan Genel Kurul’dan bu yana birçok 

projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Yalçın, şunları söyledi: 

“İçe, işe ve dışa yolculuk diye tarif ettiğimiz yol haritamızı 

önemli oranda şekillendirdik, İçe yolculukta, Türkiye’deki 

sendikacılığın niteliğini artırmaya yönelik her kademede 

teşkilat eğitimlerimizi yaptık ve bu eğitim programlarımızı 

geliştirerek sürdüreceğiz. Saflarımızı sıklaştırmayı, fikri ve 
fiili tahkimatı sürdürmeye devam ediyoruz. İşe yolculukta, 
yol gösteren, yol açan, yol alan bir sendika olarak çok ciddi 
çalışmalar yaptık, yapıyoruz. Son günlerde eğitim sistemi, 
müfredat, ders kitapları, TEOG, YGS ve LYS gibi gündemler, 
yaptığımız çalışmaların önemini ve değerini bir kez daha 
ortaya koydu. Son iki yılda nitelikli çalışmalarımızla, 
araştırmalarımızla ve raporlarımızla bu konulara dikkat çektik, 
çözüm önerileri sunduk; bürokratik yapıya da siyasi iradenin 
ilgili makamlarına da deklare ettik. Dışımıza yolculukta, 
yaklaşık 50 ülkenin eğitim sendikalarının yöneticileriyle 
bir araya gelerek, tecrübe paylaşımında bulunduk, iş birliği 
anlaşmaları imzaladık. 20 ülkeden sendika temsilcisinin 
katıldığı ve üç hafta süren bir program düzenledik.” 

Toplantıda, yapılan, yapılmakta olan ve yapılacak faaliyetlere 
ilişkin istişareler edildi. 
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Türkiye’nin öncü kadınlarıyla daha da güçleneceğiz 

8-10 Aralık 2017 

‘Kadın Komisyonları Teşkilat Eğitim Programı Kızılcahamam’da 
yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Eğitim-Bir-Sen 
ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, tarihin kırılma 
noktalarında kadınıyla erkeğiyle mücadele ettiklerini ifade 
ederek, “Kadınlarımız yiğitçe mücadeleleri ile kadın olmanın 
çelik gibi güçlü olmaya engel olmadığını gösterdi. Çanakkale’de 
şehit olan kocasından hatıra elmas küpelerini bozdurarak 
silahlanan Emir Ayşe’den erkek kılığına girip yiğitçe ve 
kahramanca savaşan Halime Çavuş’a, 300 adamıyla İzmir’i 
düşmana dar eden Kara Fatma’dan kadınların millî mücadeleye 
teşvik için toplantılar tertip edip yiğitçe konuşmalar 
yapan Fatma Aliye’ye kadınlarımız hep hayatın ortasında 
mücadelenin kalbinde yer aldı. Osmaniye’deki Fransızlara 
karşı harekete geçildiği sırada askerlerde duraksama olunca 
‘Ben kadın olduğum halde ayakta duruyorum da siz erkek 
olarak yerlerde sürünmekten utanmıyor musunuz’ diyerek 
ileriye atılıp şehit olan Tayyar Rahmiye yiğitliğin cinsiyetin 
ötesinde yürek işi olduğunu gösterdi. Geldiğimiz noktanın 
kıymetini bilmek için, mücadelemizin referanslarını virt 
etmemiz gerekir” ifadelerini kullandı. 

Cinsiyet odaklı bakışın mücadelemizde yeri yok 

“Cinsiyet odaklı bakışın mücadelemizde yeri yok. Emek 
mücadelesinde saf tutarken, cinsiyet odaklı bakışın 
yamulttuğu zihin kodları ile hareket edemeyiz” diyen Yalçın, 
şöyle konuştu: “Sendikal örgütlenmelerde var olurken 
zorluklar yaşamanız kaçınılmazdır. İlerlediğiniz yolda hiçbir 
zorlukla karşılaşmıyorsanız, bilin ki o yol, yol değil sapmadır. 

Taleplerini emekle bezemiş iradenin önünde kimse duramaz. 
Marifet iltifata tabidir. Yol yoksa yürümek için yolu da inşa 
etmeniz gerekir. Her zaman yolu hazır bulamazsınız. İşte siz 
o yolu yaparak yolda yürümeye talip olanlarsınız. Yolumuz 
aydınlık, davamız hak, ter döke döke bu yolda beraber 
yürüyeceğiz.” 

Sorunlarla baş etmenin en iyi yolu çözümün bir parçası 
olmaktır 

“Ayakta tutamadığımız değerler, dilimize pelesenk, 
pankartlara slogan olsa da yarına umut olmaz” diyerek 
sözlerin sürdüren Yalçın, Eğitim-Bir-Sen’i kuranların bedel 
ödemeyi göze alarak, konforlarından ödün vererek sendikal 
yolculuklarına devam ettiklerini söyledi. Konformizmin en 
büyük tehlike, en büyük düşman olduğunu kaydeden Yalçın, 
“Baş konularak yükseltilen bu binaya, bir taş da biz koyalım 
derdi, sermayemizdir. Büyük dertleri olmayanlar, gündeliğin 
içinde boğulmaya mahkûmdur. Sorunlarla baş etmenin en iyi 
yolu çözümün bir parçası olmaktır” dedi. 

Kadın istihdamı aileyi merkeze alarak yapılmalıdır 

Bugün, kadın emeğinin küresel kapitalist sistemin 
devamlılığında adeta can suyu olarak görüldüğünü belirten 
Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı: “Kadın emeği, üretimin 
içerisine şartsız çekilmeye çalışılırken, ‘ailenin korunması’ 
es geçiliyor. Oysa bizim köklerimizde aile kutsaldır. İnsan 
iaşesini temin için çalışır, kazanımı ile neslini muhafaza eder. 
Emeği bizim için kutsal kılan şey de budur. Yeryüzünü imar 
inşa ve ıslah çizgisinde emeği tanımlıyoruz. Bunun gereği 
olarak da aileyi örselemeden çalışma hayatının düzenlenmesi 
için mücadele veriyoruz.” 
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Türkiye’de ve barışın hâkim kılındığı bir dünyada yaşamak 
istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

Konuşmaların ardından yapılan teşkilat eğitim programında, 
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyesi Hıdır Yıldırım 
“Eğitim-Bir-Sen Tarihi”, MEB Strateji Geliştirme Daire Başkanı 
Mehmet Baki Öztürk “Teşkilat Kültürü”, Eğitim-Bir-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla “Eğitim-Bir-Sen 
Mücadele Yöntemleri ve Kazanımlar”, Eğitim-Bir-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa “Sosyal Medya ve Algı 
Yönetimi”, Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin “Kamuda 
Etkili Sendikacılık ve Temsil”, Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın 
“Dünya’da ve Türkiye’de Sendikacılık”, Memur-Sen Genel 
Başkan Danışmanı Halit Ortaköy “Memur-Sen Tarihi”, Memur-
Sen Genel Başkan Danışmanı Hüseyin Rahmi Akyüz “Memur-
Sen Mücadele Yöntemleri ve Kazanımlar” konulu birer sunum 
yaptılar. 

Program, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi 
ve Kadınlar Komisyonu Başkanı Habibe Öçal’ın kapanış 
konuşmalarıyla sona erdi. 

Öçal: Kadının ve gençlerin toplum içindeki konumunu 
güçlendirecek bir anlayış geliştirilmelidir 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı 
Habibe Öçal da toplantının açılışında bir konuşma yaptı. 
Toplumsal kamplaşmayı artıran tüm söylemlerin ötesinde, 
insan hakları merkezli, yaşanabilir bir dünya için kadının 
ve gençlerin toplum içindeki konumunu güçlendirecek bir 
anlayışı geliştirmek zorunda olduklarını ifade eden Öçal, şöyle 
devam etti: “Başörtüsü yasağının kaldırılması, şiddete yönelik 
cezaların artırılması, kadın istihdamına ilişkin teşvikler, 
evlenme, doğum izni, süt ve çocuk konularında yapılan 
yardım ve destekler medeniyetimizin yeni bir hamleyle atılım 
işaretleri olması bakımından umut vericidir, ancak yeterli 
değildir.” 

Milletten, onun gönül ve ruh dünyasından uzak, kopuk bir hak 
ve özgürlük tasavvurlarının olamayacağını kaydeden Öçal, 
“Kendimiz olarak kalmak ve müdahalesiz var olmak istiyoruz. 
Bu toplumu inşa etmede en önemli rolün kadınlara, özellikle 
örgütlü kadınlara ait olduğunu biliyor, ‘ötekisi’ olmayan bir 

Davası için ter akıtanların birlikteliği problemleri 
çözecektir 

22-24 Aralık 2017 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 

sendikal alanın kavramlarına, tarihine hâkim ‘bilgili sendikacı’ 

yetiştirmekle sınırlı bir hedefin ve eylemin derdinde 

olmadıklarını belirterek, “Biz, bilgiyi erdemle dönüştüren, 

onu kendi idrakinde içselleştiren ve sadece bilinir değil, 

yaşanır kılma noktasında mücadele veren ‘bilge sendikacılar’, 

‘davası için ter akıtan insanlar’ olmak derdindeyiz. Bunlar, 
mücadelemizi soylu kılan, bizi sendikal zeminde ‘çağın 
erdemlileri’ sıfatıyla zirveye taşıyan hasletlerimizdir” dedi.  
‘Teşkilat Eğitim Programı Kızılcahamam’da gerçekleştirildi. 
Toplantının açılışında konuşan Ali Yalçın, yeni dönemde, 
soylu mücadelelerine yeni bir heyecan katmak, ‘zirveden 
yeni ufuklara’ hedefine birlikte yürümek için yola çıktıklarını 
kaydederek, “Yeni dönemde yeni üyelerle güç bulmak amacıyla 
tempomuzu artırmak; ‘içimize, işimize ve dışımıza’ diyerek 
yolculuğa çıktık. Teşkilatımızın çekirdeğini çelikleştirmek, 
üyelerimizin aidiyetini geliştirmek, eğitimin sorunlarına ilişkin 
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Sürdürülebilir politikalar üretilmeli, istişare 
önemsenmelidir 

Öğretmen Strateji Belgesi, performans değerlendirme 
sistemi, mülakatlı sözleşmeli atama modeli, alan değişikliği 
gibi birçok konuya da değinen Yalçın, şunları söyledi: “Biz 
stratejisi olmayan belgeye de eğitim çalışanlarını huzur eden 
performans değerlendirmesine de kamuda farklı istihdam 
biçimlerine de karşıyız. Sendika olarak, ÖYP’li araştırma 
görevlilerinin kazanılmış hakları olan kadrolara atanması 
mücadelemizi de kararlılıkla sürdürüyoruz. Ülkemizin yetişmiş 
insan gücü, özellikle akademisyen ihtiyacı gözetilerek nice 
emeklerle bulundukları yerlere gelmiş genç akademisyenlerin 
hak ettikleri kadro unvanlarını almaları için gereken her 
türlü çabayı göstermeye ve hukuki desteği vermeye devam 
edeceğiz.” 

Yeni bir çağrı yapmak, yeni bir davet mektubu yazmak 
zorundayız 

Emeğin insani değerler üzerinden dokunuşa, hak ve adalet 
kavramları üzerinden yeni bir yola çıkmaya ihtiyaç olduğuna 
dikkat çeken Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı: “Emek 
‘izm’lerin esaretine terk edildi. Sendikal örgütler, yaslandıkları 
ideolojik zeminin sokak eylemleri aparatı olarak tasarlandı. 
Uluslararası sendikal örgütler, ideolojik ortaklıklar üzerinden 
faaliyetler yapıyor. Kendi fikrine ve felsefesine tabi olmayanı 
dışlamanın, ötekileştirmenin, küresel emek hareketi alanının 
dışına itmenin derdine düştüler. Yeni bir çağrı yapmak, yeni 
bir davet mektubu yazmak durumundayız.” 

Teşkilat eğitim programı 

Açılış konuşmalarından sonra yapılan teşkilat eğitim 
programında, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyesi 
Hıdır Yıldırım “Eğitim-Bir-Sen Tarihi”, Çalışma Hayatı Uzmanı 
Tarkan Zengin “Kamuda Etkili Sendikacılık ve Temsil”, Eğitim-
Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa “Sosyal 
Medya ve Algı Yönetimi”, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla “Eğitim-Bir-Sen Mücadele 
Yöntemleri ve Kazanımlar”, Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın 
“Dünya’da ve Türkiye’de Sendikacılık” ve Eğitim-Bir-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı “Teşkilat Kültürü” konulu 
birer sunum yaptılar. 

Program, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi’nin 
kapanış konuşmasıyla sona erdi.

görüş ve düşüncelerimizi, projelerimizi çözümle buluşturmak, 
kireçle boyanmış beyaz taşların, sınırların dışına çıkarak 
eğitim alanında hak merkezli yeni bir uluslararası sendikal 
birlik oluşturmak için çalışmalar yapıyor, emek harcıyoruz” 
şeklinde konuştu. 

Hedeflerimiz gibi, bildiklerimiz de ortak olmak 
durumundadır 

Sendikalı olmanın aidiyet, sendikacı olmanın ehliyet 
gerektirdiğini ifade eden Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Sendikamızın yetkili olması kurumsal bir sonuç, 
sendikacılarımızın üyelerin sorunlarını anlamaya, çözmeye, 
bunun için çözüm önermeye yeterli olması ise bir yönüyle 
kişisel, bir yönüyle de ortak sorumluluğumuzdur. O zaman 
hedeflerimiz gibi, bildiklerimiz de ortak olmak durumundadır. 
Nasıl ki ilkelerimiz ortak, idrakimiz de ortak olmalıdır. 
Değerlerimiz nasıl ki ortak, değerler için yürüttüğümüz 
mücadelenin yönü ve yöntemleri de ortak olmalıdır.” 

Eğitimin gereklerini, gerçeklerini masaya yatırıyoruz 

Yalçın, eğitimin gereklerini, gerçeklerini ve hedeflerini 
masaya yatırıp raporlaştırdıklarını dile getiren Yalçın, 
“Verilere dayalı analiz, mukayeseye dayalı okuma, beklenti 
ve hedeflere dayalı önerme temelli bir yaklaşımla eğitime 
dair hâlihazırdaki durumun tomografisini çekmeye gayret 
ediyoruz. Biz eğitim alanında sendikacılık yapmanın da, 
sendikamızla, sendikacılığımızla eğitime katkı yapmanın da 
hakkını veriyoruz. İzleme ve değerlendirme raporlarımız, 
odak analizlerimiz, hakemli-hakemsiz dergilerimiz, akademik 
hizmet sendikacılığı vasfının Eğitim-Bir-Sen için tanıtım 
etiketi değil, faaliyet hakikati olduğunun belgeleridir” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Hakkı sahibine teslim kararlılık, sendikayı temsil ise 
tutarlılık gerektirir 

Teşkilat eğitimlerinin önemine dikkat çeken Yalçın, 
sendikacılığın hakkı sahibine teslim etme, sendikasını 
hakkıyla temsil etme işi olduğunu vurguladı. Hakkı sahibine 
teslim etmenin kararlılık, sendikayı temsil etmenin ise 
tutarlılık gerektirdiğini kaydeden Yalçın, “Sendikacılıkta, 
kendi sesimizi kullanmak, sendikanın fikirlerine, ilkelerine, 
değerlerine dayalı olarak iş yapmak zorundayız” diye konuştu. 
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Dünyada bir uyanış yaşanmakta, emperyalist 
sistem miadını doldurmaktadır 

17 Şubat 2018 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bir 
tarihin yön değiştirmesine, bir milletin talihinin değişmesine, 
bir ülkenin geleceğinin şekillenmesine, dünya düzeninin 
yeniden dizayn edilmesine hem fikir hem de fiil düzeyinde 
ter akıttıklarını belirterek, “Biz, insanın dünyadaki hikâyesinin 
felah merkezli, emeğin yerküredeki konumunun refah temelli 
olmasının derdindeyiz. Biz, adalet yoksunu bir coğrafyanın 
kalmadığı, ekmek yoksulu bir insanın olmadığı, onurunu 
korumaktan aciz tek bir topluluğun bulunmadığı, insanı 
ve haklarını hedef alan hiçbir zalimin ayakta kalmadığı bir 
dünyayı inşa peşindeyiz” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen 40. Başkanlar Kurulu toplantısı İstanbul’da 
gerçekleştirildi. Sendikal çalışmaların değerlendirildiği, 
gündeme ilişkin istişarelerin edildiği toplantının açılışında 
konuşan Ali Yalçın, 26 yıllık emeğin, birikimin, çeyrek asrı aşan 
soylu mücadelenin her anının, her yönünün ve her insanıyla 
önemli, değerli olduğunu kaydeden Yalçın, “Biz, insanın 
dünyadaki hikâyesinin felah merkezli, emeğin yerküredeki 
konumunun refah temelli olmasının derdindeyiz. Biz, 
emperyalizmin medeniyet coğrafyamızda kurduğu sömürü 
çarkını, bizi ve değerlerimizi toza dönüştürme tezgâhını, 
kapitalizmin ‘petrolü, insandan değerli gören’ kan pazarını 
yerle yeksan etmenin mücadelesindeyiz. Biz, ülkemizin 
bağımsızlığını, egemenliğini, birlik ve kardeşliğini hedef 

alan devletlere, örgütlere, şebekelere karşı koymanın, emek 

alanındaki, sivil toplum mecrasındaki merkeziyiz. Hainlere, 

teröristlere, iş birlikçilere, yerli tetikçi ve lejyonerlere fırsat 

vermeyen, meydanları teslim etmeyen, alanlarda had bildiren 

mana erleri, Anadolu mayasını yarınlara taşıyacak fikir 

işçileriyiz” şeklinde konuştu. 

Kazanılmış haklarımızdan taviz vermeyeceğiz 

Kamu personel sistemine yönelik değişimlerde iş güvencesinin 

olmazsa olmazları olduğunu söyleyen Yalçın, “İş güvencesini 

tartışmayız. İş güvencesine yönelik bir tartışmanın açılmasına 

tahammülümüz olamaz. Çünkü kamu görevlilerine, üyelerimize 

ve örgütümüzü bugünlere getiren öncülere taahhüdümüz var. 

O taahhüt nettir: Kazanılmış haklarımızdan geri adım atmak, 

kazanmamız gereken haklar noktasında mücadelemizde 

geri durmak yok. Bizim açımızdan kamu personel sisteminin 

en büyük sorunu; kariyer noktasında vaat, liyakate dayalı 

icraat zemini oluşturmamasıdır. Ödül verirken cimri, ceza 

verirken cömert bir sistem söz konusudur. Hak etmeyenin 

göreve gelmesi, hak edenin kenara itilmesi bizim açımızdan 

ne hukuki ne ahlaki ne de insanidir. Bizim için liyakat, 

‘Emaneti ehline verin’ emrinin kamu personel sistemindeki iz 

düşümüdür. Bizim için kariyer, hakkı olana hakkın verilmesi, 

haksızlık edilmemesi, kul hakkının yenilmemesi zeminidir. 

Üyelerimiz için hak kazanmak adına nasıl emek veriyorsak, 

üyelerimizin mesleki yeterliliklerini artırmak, bu amaçla 

açılan sınavları kazanmasını sağlamak için de emek vermeli 

ve ter dökmeliyiz” diye konuştu. 
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- Bazı sivil toplum ve meslek kuruluşlarının Türkiye’nin 
terörle mücadelesini ‘savaş’ olarak kodlamasını, hem terör 
örgütlerinin ülkemize yönelik eylemlerini ve kirli hedeflerini 
meşrulaştırmak hem de emperyalist işgal girişimlerini 
gizlemek hedefli bir stratejik hamle olarak görüyor ve bu 
tutumu kınıyoruz. 

- Kamu görevlileri hakkındaki olağanüstü hâl kanun hükmünde 
kararnameleriyle tesis edilen işlemleri denetleyecek olan 
Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonu’na çalışmalarını 
hızlandırması çağrısında bulunuyor; komisyonun hızlı, mağdur 
edilenlerin haklarının iadesi noktasında etkili, kamu vicdanını 
tatmin eden kararlar alması gerektiğini ifade ediyoruz. 

- Görevden uzaklaştırılan ya da KHK ile görevine son verilip 
de Bylock kullanmadığı teknik olarak açığa çıkanlar başta 
olmak üzere, terör örgütleriyle irtibatı ve iltisakı bulunmadığı 
ortaya konulanlar, haklarında adli mercilerce takipsizlik ya 
da beraat kararı verilenler ile masumiyeti ispat edilenler 
için acil iade süreci başlatılmalı; yeni gelişmeler ışığında 
hızlı değerlendirmeler yapılmalı ve mülki idare amirliklerince 
yapılan açığa alma işlemlerinin sona erdirilmesi sağlanmalıdır. 

- Eğitim mevzuatını, personeli ilgilendiren düzenleme ve 
uygulamalar, çalışmalar ve alınacak kararlar, iş birliği ve 
iyi yönetişim ilkeleri çerçevesinde paydaşlarla birlikte 
gerçekleştirilmeli, yetkililer eleştiriye açık olmalı, yapıcı 
eleştiriler, görüş ve öneriler kararlara yansıtılmalıdır. 
İstişareye açık bir yaklaşım, sürdürülebilir politika ve 
uygulamalarla birlikte demokratik toplumlara özgü birlikteliği 
de beraberinde getirecektir. 

- Çağın gerisinde kalan ve kalmakta da kararlı görünen 
İLKSAN, dünyada insan haklarının hangi noktaya geldiğinden 
bihaber olduğundan, eğitim çalışanlarının tercihlere, kişinin 
kendi kâr ve zarar hesabındaki kanaatine itibar etmemekte; 
her geçen gün artan zararına rağmen zorunlu kesintiyle 
ayakta kalacağına inanmaktadır. İLKSAN’a, hukuku çarpıtmak 
suretiyle üyelerinin, eğitim çalışanlarının haklarını ihlal 
etmekten vazgeçme, toplu sözleşmeye ve üyenin tercihine 
saygı gösterme çağrısında bulunuyoruz. Siyasi karar 
mercilerinden ise, baro ve meslek odalarına zorunlu üyeliğin 

Dünya insanın emeğine, insan eğitimin desteğine 
muhtaçtır 

Dün eğitim alanında şikâyet, sitem ve rahatsızlık konusu 
olan ne varsa bugün hiçbirinin olmamasının aktörünün 
Eğitim-Bir-Sen olduğunu kaydeden Yalçın, “Bugün eğitim-
öğretim alanında beğenilen, takdir edilen her ne varsa bunda 
Eğitim-Bir-Sen’in emeği, teri, fikri ve eylemi vardır. Dünya 
insanın emeğine, insan eğitimin desteğine muhtaçtır. Bizim 
yaptığımız işin önemi buradan geliyor. Dünyanın değişimine 
de insanın gelişimine de yön veren bir alanda hizmet üretiyor, 
böylesi bir alanın emek verenleri için ter döküyoruz” dedi. 

Açılış konuşmasının ardından, Şube başkanlarının söz alarak, 
gündeme ilişkin görüş ve önerilerde bulunduğu toplantıda, 
‘Eğitim’ temalı 4. Kısa Film Yarışması’nda dereceye girenlere 
ödülleri verildi. 

Başkanlar Kurulu toplantısı sonuç bildirgesi 

Eğitim-Bir-Sen 40. Başkanlar Kurulu toplantısı İstanbul’da 
yapıldı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı, eğitimin 
ve eğitim çalışanlarının çözüm bekleyen sorunlarının ele 
alındığı toplantıda şu kararlar alındı: 

- Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör 
koridoruna karşı Türkiye’nin başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’nı, 
emperyalizmin çatışma stratejilerine karşı atılmış bir adım 
olarak görüyor; İslam coğrafyasının son kalesi konumundaki 
ülkemizin birliğinin, beraberliğinin korunması ve ümmetin 
geleceği açısından önemli olan bu harekâtı destekliyor, 
harekâta katılan askerlerimize muzafferiyet, gazilerimize acil 
şifalar, şehitlerimize rahmet diliyoruz. 
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Öğretmenlik mesleğinin itibarını zedeleyen uygulamalar 
sonucunda meydana gelen şiddet olaylarına karşı acil caydırıcı 
tedbirler alınmalı, öğretmene karşı cürüm işleyenlere en ağır 
cezalar verilmelidir. Eğitim çalışanlarının şiddete ve edep 
dışı davranışlara maruz bırakılmasını şiddetle kınıyor, aynı 
zamanda samimiyet, sabır ve tahammül mesleğini icra eden 
fedakâr eğitimcilerin her zaman yanında olduğumuzu bir defa 
daha dile getiriyoruz. 

- Nitelikli bir eğitim için yeterlilik düzeyi yüksek eğitim 
yöneticisi ihtiyacı gözetilerek, hak edenin görev almasını, 
hakkını verenin görevde kalmasını öngören kapsamlı, kalıcı 
bir eğitim yöneticisi yetiştirme ve görevlendirme sistemi 
kurulmalı ve bir an önce hayata geçirilmelidir. 

- Eğitim sisteminde, müfredat, öğretmen ihtiyacı, ücretli, 
sözleşmeli ve mülakatla istihdam, sosyo-ekonomik açıdan 
az gelişmiş bölgelerdeki çalışma süresinin kısalığı, kariyer 
basamakları, altyapı ve donanım eksiklikleri, okul bütçesi 
gibi, çözüm bekleyen birçok sorun varken, yeni sorunlara yol 
açan/açacak uygulamalarda ısrar etmeyi anlamak mümkün 
değildir. Eğitim çalışanlarını huzursuz edecek, işlerine ve 
mesleki gelişimlerine odaklanmalarını engelleyecek, çalışma 
barışını ve kurumsal iş birliğini bozacak mülakatla atama, 
performans değerlendirmesi, rotasyon, yeterlik sınavı gibi 
zorlama tedbirler gündemden çıkarılmalı, öğretmenlerimizin 
asıl işine, öğrencilerine odaklanmasına zemin hazırlanmalıdır. 

- Akademik üretimin yapıldığı, özgür ve özgün düşüncelerin 
neşvünema bulduğu ortamlar olmasını beklediğimiz 
üniversitelerimizde rektörlerin yetkilerinin sınırsızlığı ve 
denetimsizliği gibi, yükseköğretim sisteminin geçmişten 
gelen oligarşik yapısını güçlendiren tutumlar, yasakçı, baskıcı, 
keyfi yönetim anlayışı ve uygulamalar terk edilmeli, bu keyfi 
tutumları devam ettiren üniversite yönetimleri hakkında 
gereği yapılmalı; üniversitelerimiz araştırma-geliştirme ve 
kamu hizmeti vizyonu ekseninde bilimsel üretime ve toplumsal 
hizmete öncelik veren kurumlara dönüştürülmelidir. 

- Akademisyenlerin zamanlarını araştırma ve bilgi üretmeye 
hasretmelerinin, bilimsel bilgi ve toplumsal hizmet 
üretebilmelerinin ön şartı iş güvencelerinin sağlanması, mali 
haklarının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesidir. Bu konuda 
gereken adım ivedilikle atılmalıdır. 

kaldırılması yönünde gösterdiği iradenin aynısını İLKSAN’a 
zorunlu üyelik konusunda da göstererek, toplu sözleşme 
hükmünü yasal düzenleme haline getirmesini istiyoruz. 

- Yeni ortaöğretime geçiş sisteminin usul ve esasları hukuki bir 
çerçeveye kavuşmuş ise de geçmiş yıllardaki uygulamalardan 
hareketle, özellikle yerleştirme eksenli sorunlara karşı 
şimdiden tedbir alınmalıdır. Bu doğrultuda merkezi sınav 
puanıyla öğrenci alacak okulların belirlenmesinde nüfus, kent 
büyüklüğü, öğrenci yoğunluğu, okulların kent içinde dağılımı 
gibi kıstaslar göz önünde bulundurulmalı; sınavsız yerleştirme 
işlemi yapılacak okullara katı bir kontenjan sınırlaması 
konulmaması, tercih edilen okul türüne göre ikametlerine 
en yakın okula yerleştirilmeleri için yerel imkânların 
azami derecede kullanılması gibi, öğrencilerin ve velilerin 
mağduriyetine engel olacak adımlar şimdiden atılmalıdır. 

- Kamu hizmetinin devlet memurları eliyle yürütülmesi asıl 
olduğundan, memuriyet dışındaki her türlü istihdam şekli 
sona erdirilerek, mevcut kamu görevlilerinin tümü kadroya 
geçirilmelidir. Kadroya geçiş süreci tamamlanıncaya kadar 
sözleşmeli öğretmenler başta olmak üzere, memur kadroları 
dışındaki çalışanlara memuriyet kadroları için öngörülen 
haklar verilmelidir. 

- Kamu görevlilerinin kariyer yolculuklarında önemli bir 
merhale olan görevde yükselme ve unvan değişikliği 
sınavları, Millî Eğitim Bakanlığı, üniversite rektörlükleri, 
Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun mutlak takdirine bırakılmamalı, 
bu sınavlar takvime bağlanarak belli periyotlarla düzenli 
bir şekilde yapılmalıdır. Ayrıca, görevde yükselmeye tabi 
kadrolara yapılacak atamaların bu sınav sonuçlarına göre 
gerçekleştirilmesi yönünde bir düzenleme yapılmalıdır. 

- Eğitim çalışanlarının itibar görmesi, evvela bağlı olduğu 
Millî Eğitim Bakanlığı’nın ona itibar etmesiyle mümkündür. 
Yarınlarımızın teminatı ve ülkemizin geleceği olan 
çocuklarımızın içinde yaşadığı toplumun değerlerini 
benimsemiş, insani yönü gelişmiş, millî ve manevi değerleri 
içselleştirmiş bir şekilde yetişmesi için, başta yetkililer olmak 
üzere, herkes üzerine düşeni yapmalıdır. 

- Eğitim sistemimizin eğitim boyutunun öğretimin gölgesinde 
kalması, eğitimde başat aktör olması gereken öğretmenin 
ikinci plana itilmesi olumsuz neticeler doğurmuştur. 
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başta olmak üzere, özlük hakları iyileştirilmeli; özel ve gece 
hizmetleri gibi kurumsal kökenli çalışma şartlarından kaynaklı 
hak kayıpları giderilmelidir. 

- Eğitim hizmetinin sürdürülmesinde, eğitimin niteliğinin 
artırılmasında vazgeçilmez öneme sahip olan ve öğrenme 
ortamlarını eğitim-öğretime hazır hâle getiren yardımcı 
hizmetler sınıfı kadrolarındaki çalışanlar genel idare 
hizmetleri sınıfına geçirilmeli, ek gösterge verilmesi başta 
olmak üzere, özlük haklarında iyileştirme yapılmalıdır. 

- Düşüncemiz, inancımız, kültür ve geleneklerimiz farklı olsa 
da dünyanın her yerinde alın terinin ve gözyaşının renginin 
aynı olduğu gerçeğinden hareketle, sendikal mücadelenin 
küresel bir mücadele olduğu bilinciyle, daha etkili olabilmek 
ve sendikaların kapasitelerini birleştirebilmeleri için sendikal 
mücadeleyi ulusal boyuttan uluslararası boyuta taşıma 
noktasındaki çabalarımız devam edecektir.

- Akademik kariyeri evrensel kabul gören nesnel ve ölçülebilir 
kıstaslara bağlayan bir sistem kurulmalıdır. Bu doğrultuda 
Meclis’te görüşülmeyi bekleyen kanun değişikliği teklifinde 
öznel ve ideolojik değerlendirmelere yol açan doçentlik sözlü 
sınavı gibi uygulamalar kaldırılarak yardımcı doçentlik gibi 
kazanılmış hakların ve unvanların korunduğu bir düzenleme 
yapılmalıdır. 

- Üniversitelerde ortaya konulan toplumsal hizmetin 
üretimine akademik personel kadar katkıda bulunan ve 
akademik çevre kavramının ayrılmaz bir parçası olan idari 
personele üvey evlat muamelesi yapılmasından vazgeçilmeli; 
üniversitenin, akademik ve idari personeli ile birlikte bir bütün 
olarak parçalardan daha büyük olduğu gerçeğiyle akademik 
personele tanınan bazı temel mali ve sosyal haklar idari 
personele de verilmelidir. 

- Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun işlevselliğinin ve etkinliğinin 
artırılması amacıyla kurum çalışanlarının mali hakları 

Dünyada bir uyanış yaşanmakta, emperyalist 
sistem miadını doldurmaktadır 

17 Şubat 2018 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bir 
tarihin yön değiştirmesine, bir milletin talihinin değişmesine, 
bir ülkenin geleceğinin şekillenmesine, dünya düzeninin 
yeniden dizayn edilmesine hem fikir hem de fiil düzeyinde 
ter akıttıklarını belirterek, “Biz, insanın dünyadaki hikâyesinin 

felah merkezli, emeğin yerküredeki konumunun refah temelli 

olmasının derdindeyiz. Biz, adalet yoksunu bir coğrafyanın 

kalmadığı, ekmek yoksulu bir insanın olmadığı, onurunu 

korumaktan aciz tek bir topluluğun bulunmadığı, insanı 

ve haklarını hedef alan hiçbir zalimin ayakta kalmadığı bir 

dünyayı inşa peşindeyiz” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen 40. Başkanlar Kurulu toplantısı İstanbul’da 

gerçekleştirildi. Sendikal çalışmaların değerlendirildiği, 
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“İş güvencesini tartışmayız. İş güvencesine yönelik bir 
tartışmanın açılmasına tahammülümüz olamaz. Çünkü kamu 
görevlilerine, üyelerimize ve örgütümüzü bugünlere getiren 
öncülere taahhüdümüz var. 

O taahhüt nettir: Kazanılmış haklarımızdan geri adım atmak, 
kazanmamız gereken haklar noktasında mücadelemizde geri 
durmak yok. Bizim açımızdan kamu personel sisteminin en 
büyük sorunu; kariyer noktasında vaat, liyakate dayalı icraat 
zemini oluşturmamasıdır. Ödül verirken cimri, ceza verirken 
cömert bir sistem söz konusudur. 

Hak etmeyenin göreve gelmesi, hak edenin kenara itilmesi 
bizim açımızdan ne hukuki ne ahlaki ne de insanidir. Bizim 
için liyakat, ‘Emaneti ehline verin’ emrinin kamu personel 
sistemindeki iz düşümüdür. Bizim için kariyer, hakkı 
olana hakkın verilmesi, haksızlık edilmemesi, kul hakkının 
yenilmemesi zeminidir. Üyelerimiz için hak kazanmak adına 
nasıl emek veriyorsak, üyelerimizin mesleki yeterliliklerini 
artırmak, bu amaçla açılan sınavları kazanmasını sağlamak 

için de emek vermeli ve ter dökmeliyiz” diye konuştu. 

gündeme ilişkin istişarelerin edildiği toplantının açılışında 
konuşan Ali Yalçın, 26 yıllık emeğin, birikimin, çeyrek asrı aşan 
soylu mücadelenin her anının, her yönünün ve her insanıyla 
önemli, değerli olduğunu kaydeden Yalçın, “Biz, insanın 
dünyadaki hikâyesinin felah merkezli, emeğin yerküredeki 
konumunun refah temelli olmasının derdindeyiz. Biz, 
emperyalizmin medeniyet coğrafyamızda kurduğu sömürü 
çarkını, bizi ve değerlerimizi toza dönüştürme tezgâhını, 
kapitalizmin ‘petrolü, insandan değerli gören’ kan pazarını 
yerle yeksan etmenin mücadelesindeyiz. Biz, ülkemizin 
bağımsızlığını, egemenliğini, birlik ve kardeşliğini hedef 
alan devletlere, örgütlere, şebekelere karşı koymanın, emek 
alanındaki, sivil toplum mecrasındaki merkeziyiz. Hainlere, 
teröristlere, iş birlikçilere, yerli tetikçi ve lejyonerlere fırsat 
vermeyen, meydanları teslim etmeyen, alanlarda had bildiren 
mana erleri, Anadolu mayasını yarınlara taşıyacak fikir 
işçileriyiz” şeklinde konuştu. 

Kazanılmış haklarımızdan taviz vermeyeceğiz 

Kamu personel sistemine yönelik değişimlerde iş 
güvencesinin olmazsa olmazları olduğunu söyleyen Yalçın, 

Teşkilat eğitim toplantısı yapıldı

1-3 Ağustos 2018

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 

kamuda liyakatin esas alındığı bir kariyer sisteminin hayata 

geçirilmesinden yana olduklarını belirterek, kamu hizmetinin 

niteliğini artırmak yerine kamu görevlilerini tedirgin edecek 

politik tercihlerin kamu personelinin gündeminden çıkarılması 
gerektiğini söyledi. 

Teşkilat Eğitim Programı Kızılcahamam’da gerçekleştirildi. 
Önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalara ilişkin 
istişarelerin yapıldığı programın açılışında konuşan Ali Yalçın, 
Şube ve İlçe Temsilcilik yönetimleri, Kadınlar Komisyonu 
yöneticileri, Formatör Eğitimi ve İşyeri Temsilcileri eğitim 
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sisteminin inşa edilmesidir” diyen Yalçın, 3600 ek göstergenin 

geniş çerçevede çalışılarak beklentileri karşılayacak düzeyde 

sonuçlanması için ısrarlarının, mücadelelerinin süreceğinin 

altını çizdi. 

Yalçın, KYK, üniversiteler ve Millî Eğitim Bakanlığı’nda 

görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yapılması, 

üniversitelerde idari personelin merkezi tayin ve nakil 

haklarının olması için çaba harcamaya devam edeceklerini 

ifade etti. 

Hak, özgürlük ve emek mücadelemizi kararlılıkla 

sürdüreceğiz 

Hak, özgürlük ve emek mücadelelerini yeni zeminlere 

taşıyarak; üyelerinin, eğitim çalışanlarının haklarının 

korunması ve geliştirilmesi, ülkemizde demokratik zeminin 

güçlendirilmesi ve emeğin saygınlığının artırılması için 

sendikal yürüyüşlerini kararlılıkla sürdüreceklerini kaydeden 

Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı: “Sendikal mücadelenin 

küresel eşitlik ve adalet mücadelesinin bir parçası olduğu 

bilinciyle ülkemizde ve dünyada daha etkili bir sendikal 

mücadele için uluslararası iş birliği çabalarımız devam 

edecektir.” 

Programda, Genel Başkan yardımcıları Ramazan Çakırcı ve 

Hasan Yalçın Yayla birer sunum yaptılar.

programlarını yaptıklarını hatırlatarak, “Vizyon belgemizde 
açıkladığımız işimize, içimize ve dışımıza yolculuğun her bir 
aşamasında mesafe kat ederek yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. 
Türkiye’de daha nitelikli bir sendikacılığın yapılması, sendikal 
bilincin artması için çalışmalarımız, eğitim programlarımız 
devam edecektir” dedi. 

Bakanlığın olumlu adımları devam etmelidir 

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a yaptıkları ziyarette ilettikleri 
raporda çözüme kavuşturulmasını istedikleri sorunlardan Alo 
147 şikâyet hattının kaldırılmasının, öğretmen performans 
değerlendirme taslağının uygulanmayacağının açıklanmasının 
önemli olduğunu kaydeden Yalçın, olumlu adımların 
devam etmesi gerektiğini söyledi. Kamu görevlilerinin 
kariyer ve liyakat zemininde hizmet yürütmelerine, görev 
motivasyonuna, çalışma huzuruna, iş barışına halel getirecek, 
kazanılmış haklarını ortadan kaldıracak uygulama ve 
kararlara karşı olmaya devam edeceklerini vurgulayan Yalçın, 
sözleşmeli istihdama son verilmesi çağrısında bulundu. 

“Beklentimiz, kadroya geçiş süreci tamamlanıncaya kadar 
sözleşmeli öğretmenlerin sınırlama olmaksızın mazeret 
tayinlerinin yapılması, öğretmenlere diplomaya dayalı alan 
değişikliği hakkı verilmesi, öğretmen atama ve yer değiştirme 
süreçlerinde standardın sağlanması, öğretmen alımında 
mülakat ısrarından vazgeçilmesi, liyakate dayalı kariyer 
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Üyelerimiz için onur, kamu görevlileri için umut 
olma hüviyetimizle hep birlikte yeni hedeflere 
yürüyeceğiz 

29 Kasım-2 Aralık 2018      

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
üyeleri için onur, kamu görevlileri için umut olma hüviyetlerini 
koruyarak, sınırlar ötesine yeni bir soluk olma hedefiyle yol 
alacaklarını ifade ederek, “Yükümüzün, sorumluluğumuzun 
farkındayız. Çağı yeniden kurmanın, mazlumların hakkını, 
insanlığın onurunu korumanın ağır yükünü taşıyoruz. 
Bunun için sadece yürek yetmez, emek ve bilgi de gerek. O 
nedenle, hem teşkilat buluşması hem de Türkiye’nin öncü 
sendikacılarıyla sendikal fikirleri buluşturacak bir eğitim 
toplantısı gerçekleştiriyoruz” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen 13. Türkiye Buluşması ve 42. Başkanlar 
Kurulu toplantısı Antalya’da yapıldı. Şube yönetimleri ve ilçe 
temsilcilerinin katıldığı toplantının açılışında konuşan Ali 
Yalçın, eğitim çalışanlarının haklarının, hukukunun, eğitimin, 
eğitim sisteminin durumunun, sendikaların ve sendikacılığın 
Türkiye ve dünyadaki konumunun hep gündemlerinde 
olduğunu belirterek, “Sorunları teşhis, çözümleri tespit 
odaklı çalışmalarla sendikal kulvarda farkımızı ortaya 
koyduk. Yol gösterdik, yol açtık, yol aldık. Kayıplara son 
verdik, kazanımları artırdık. Müfredattan ders kitaplarına, 
sınav sisteminden yerleştirme uygulamalarına her konuda 
ses verdik, söz söyledik. Doğruyu işaret edip, hatadan 
vazgeçirdik. Yayımladığımız raporlarla, odak analizlerle, 

yaptığımız çalıştaylarla, sempozyumlarla fikirlerimizi, öneri 
ve eleştirilerimizi muhataplarına ulaştırdık. Doğru bakmaya, 
çözüm aramaya, kamu görevlilerine kazandırmaya devam 
edeceğiz” şeklinde konuştu. 

Örgütlülüğümüzün zekâtı neslimizi eğitmektir 

İlmin irfanla buluşmasını, tecrübenin geleceğe pusula 
olmasını istediklerini kaydeden Yalçın, şunları söyledi: 
“Örgütlülüğümüzün ve gücümüzün zekâtı, neslimizi eğitmek; 
mücadele ruhunu, bilgelik çıtasını ufkun ötesine, ulaşılması 
zor zirvelere taşımaktır. ‘İyilikte Yarışan Sınıflar’ projemizin 
protokolünü yeniledik, ‘Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var’ 
sloganıyla on binlerce yetime umut olmaya devam edeceğiz. 
Genç Memur-Sen ile geçen yıl 43 bin öğrenciye ulaştığımız ‘Bir 
Bilenle Bilge Nesil’ projemizde yarından tezi yok tekrar sahaya 
iniyoruz. İstiyoruz ki, ilim irfanla buluşsun, tecrübe geleceğe 
pusula olsun.” 

Eğitim Vizyonu’nda boşluklar doldurulmalıdır 

Eğitim sisteminin içinde bulunduğu durumun eğitime ilişkin 
ezberlerin gözden geçirilmesini ve mevcut paradigmanın 
sorgulanmasını kaçınılmaz kıldığını dile getiren Yalçın, 
“Öğretmenin, eğitim sisteminin ana aktörü olarak 
tanımlanması ve önemine yapılan vurgu teklif ettiğimiz, 
doğru bir yaklaşımdır. Verilen bu önem, öğretmenin özlük 
ve hukuki hakları, çalışma şartları, mesleki gelişim imkânları 
gibi alanlara da yansımalıdır. Çözüme yönelik boşluklar ve 
belirsizlikler oldukça fazladır. Başlıklar tamam, boşluklar da 
tamamlanmalıdır” diye konuştu. 



142

OL AĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU

darbeleri, keyfî tasarruflar ve oldubittilerle yok edilmeye 

çalışılmasının önünde kararlılıkla durulmalı; güçlü sivil 

toplum için gerekli siyasi irade ortaya konulmalıdır. Öğrenci 

andı, anma törenleri gibi ülkenin yakın tarihinde fay hattı 

hâline getirilen içerik ve ritüeller üzerinden gerginlik üreterek 

toplumsal kargaşa çıkarma heveslisi mihraklara fırsat 

verilmemelidir. 

-Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemiyle birlikte kamu 

yönetiminde yeni bir döneme girilmiştir. Bu yeni dönemin 

emeğe, kamu görevlilerine, sendikal hak ve özgürlüklere, toplu 

sözleşme hakkının kullanımı gibi alanlara yansımasına ilişkin 

belirsizlikler ortadan kaldırılmalıdır. Yeni hükûmet sisteminin 

toplumca benimsenmesinde ve kalıcı hâle gelebilmesinde 

başat faktör olarak, emeğe değer veren, kamu görevlilerine 

güvenen, toplu sözleşmeyle kamu görevlilerinin hak ettiklerini 

almasını sağlayacak adil paylaşımı tesis edecek, sendikal hak 

ve özgürlükleri daha da genişletecek bir yönetim anlayışı 

benimsenmeli; gerekli hukuki düzenlemeler bu çerçevede 

ivedilikle gerçekleştirilmelidir. 

-2018 yılının özellikle ikinci altı aylık döneminde enflasyonun, 

maaş ve ücret gelirine bağlı çalışan kesim üzerinde 

oluşturduğu baskı, yaşattığı mağduriyet ve buna dayalı 

memnuniyetsizlikleri gidermek adına ‘Enflasyonla Topyekûn 

Mücadele’ kapsamında kamu görevlilerinin hak kayıpları 

giderilmelidir. Bu doğrultuda, enflasyon farkının yanı sıra kamu 

görevlilerinin maaş ve ücretlerinde yapılan artışın enflasyonun 

altında kaldığı aylardaki gelir kaybının/maaşlardaki reel ücret 

azalmasının hesaplanarak, enflasyon tazminatı olarak 2019 

Ocak ayı maaşlarıyla birlikte ödenmelidir. 

-3600 ek gösterge ile ilgili verilen sözün gereği bir an evvel 

yerine getirilmeli; kadro ve unvan bazlı değil, memnuniyet 

katsayısını artıracak, tüm kamu görevlilerini kapsayacak ek 

gösterge artışını sağlayacak düzenleme yapılmalıdır. 

-Kamu personel yönetiminin her aşamasında hak edenin 

görev almasını, hakkını verenin görevde kalmasını öngören, 

kamu görevi üstlenme ve yükselme sürecinin yeteneğe ve 

Şube yönetimleri ve ilçe temsilcileri eğitim toplantıları 

Eğitim-Bir-Sen Şube yönetimleri ve ilçe temsilcilerinin 
katıldığı 13. Türkiye Buluşması kapsamında eğitim ve 
sekretarya toplantıları gerçekleştirildi. Genel Başkan Vekili 
Latif Selvi, Başkan yardımcıları Ramazan Çakırcı, Mithat Sevin, 
Şükrü Kolukısa, Hasan Yalçın Yayla ve Atilla Olçum da, başkan 
yardımcıları ve ilçe temsilcileriyle bir araya gelerek, alanlarıyla 
ilgili istişarelerde bulundular. Eğitim toplantılarında ise Hıdır 
Yıldırım, Dr. Gazi Doğan, Tarkan Zengin, İhsan Ataöv, Doç. Dr. 
Mehmet Merve Özaydın, Prof. Dr. Mete Gündoğan ve Prof. Dr. 
Nurullah Genç birer sunum yaptılar. 

42. Başkanlar Kurulu sonuç bildirisi 

- Vicdan tutulması yaşanan bir çağda, zulümlerin, ölümlerin 

ve katliamların sıradanlaştığı bir dünyada, insan varlığının ve 

hayatının sadece istatistiki bir veri olarak görülerek zulmün 

görmezden gelinmesi, evrensel ilkelerin ve bunlara bağlılığın 

sorgulanmasını zorunlu kılmaktadır. Doğu Türkistan, Filistin, 

Suriye, Arakan ve Yemen başta olmak üzere, mazlum halklara 

ve insanlara karşı sürdürülen, insanlığın ortak utancı olan 

katliamları, cinayetleri, açlığa maruz bırakılmayı ve hak 

ihlallerini şiddetle kınıyor; insanlık âlemini zulme karşı 

durmaya, barış, adalet, özgürlük ve insan haklarını dünyamıza 

hâkim kılmak için sorumluluk almaya, zalime ve zulme dur 

demeye çağırıyoruz. 

-Toplumun büyük çoğunluğunun beklentileri doğrultusunda 

son yıllarda hukuk devleti olmanın ve demokratikleşmenin bir 

gereği olarak hayata geçirilen toplumsal kazanımların, yargı 
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-Sendika olarak önerdiğimiz öğretmenlik meslek kanunu 

düzenlemesi yapılmasına 2023 Eğitim Vizyonu’nda yer 

verilmesini yerinde ve gerekli görüyoruz. Ancak, haklı 

beklenti ve taleplerin karşılandığı, öğretmenlerin görev, 

yetki, hak ve sorumluluklarının belirlendiği, mesleki gelişim 

ve kariyer basamaklarının, mesleki özerkliklerinin ve iş 

güvencelerinin tanımlandığı, öğretmene destek niteliğinde bir 

meslek kanunu bekliyor; bu doğrultuda her türlü katkıya hazır 

olduğumuzu ifade ediyoruz. 

-Eğitim çalışanlarının, her geçen gün dozu artarak devam 

eden, kimi zaman da ölümle sonuçlanan şiddet olaylarının 

mağduru hâline getirilmesini kınıyor; samimiyet, fedakârlık 

ve sabır da gerektiren bir mesleği icra eden eğitimcilerin her 

zaman yanında olduğumuzu bir defa daha dile getiriyoruz. 

Şiddet olaylarına karşı caydırıcı tedbirler getirecek, 

eğitimciyi darbedenlere, onlara karşı cürüm işleyenlere hak 

ettikleri cezaların verilmesini sağlayacak hukuki düzenleme 

ihtiyacının ve talebimizin ivedilikle karşılanmasını istiyoruz. 

-Eğitim Yönetiminde Liyakat ve Kariyer Sistemi raporumuzda 

ifade ettiğimiz üzere, okul yöneticiliğinin profesyonel uzmanlık 

alanı, bir kariyer basamağı olarak yapılandırılması ve özlük 

haklarının iyileştirilmesi önerimizin 2023 Eğitim Vizyonu’nda 

yer bulması memnuniyet vericidir. Okul yöneticiliğinin bir 

kadro unvanı olarak yapılandırılması ve özlük haklarının 

iyileştirilmesi süreci ivedilikle sonuçlandırılmalı; kurumsal 

bilgi birikimi ve tecrübenin değerlendirilmesi noktasında 

kazanılmış haklar korunmalıdır. 

-Eğitim-öğretim faaliyetinin verimli ve nitelikli bir şekilde 

sürdürülmesinde emekleri ve hakları inkâr edilemeyecek 

şef, memur, hizmetli ve diğer kadrolarda görev yapan eğitim 

çalışanlarının özlük haklarının yetersizliği göz önüne alınmalı, 

daha verimli bir kamu hizmeti için özlük haklarında mutlaka 

iyileştirme yapılmalıdır. 

-Üniversitelerimizin araştırma-geliştirme ve kamu hizmeti 

vizyonu ekseninde bilimsel üretime ve toplumsal hizmete ön-

celik veren kurumlara dönüştürülmelerinin ve toplumsal kal-

kişilerin yetkinliğine göre belirlendiği, en nitelikli ve en ehil 

kişilerin görev yapma imkânı yakalayabildiği, liyakat ve 

kariyer temelli, kapsamlı ve kalıcı bir kamu personel sistemi 

kurulmalıdır. 

-Kamu hizmetinin devlet memurları eliyle yürütülmesinin asıl 

olduğu gerçeğinden hareketle, ücretli- sözleşmeli öğretmenlik 

önceliğinde kamu personel sisteminde sözleşmeli personel 

uygulamasının sona erdirilmesi, kadrolu istihdam dışındaki 

her türlü istihdam şekline son verilmesi; mülakat gibi 

kamu vicdanını yaralayan ve adaletsizlik üreten personel 

alım uygulamalarından da vazgeçilmesi hem toplumun 

genel beklentisinin hem de devletin kamuda kaliteli hizmet 

vermesinin gereğidir. 

-Anayasal hakları kısıtlayan, eş ile iş arasında tercih yapmaya 

zorlayan sözleşmeli öğretmenlik kaldırılmalı, öğretmen açığı 

sözleşmelilikle değil, ilave tazminat gibi teşviki yöntemlerle 

giderilmelidir. 

-Ülkemizin eğitim sisteminin gelecek projeksiyonunu 

betimleyen 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nin içerdiği tespitleri 

ve hedefleri yerinde bulmakla birlikte, çözüme yönelik 

boşlukların tamamlanmasını, belirsizliklerin giderilmesini 

bekliyoruz. Eğitim çalışanlarının sorunlarına çözüm 

bulunmadan, özlük hakları iyileştirilmeden, eğitim alanındaki 

çalışmalara katkıları ve destekleri alınmadan, 2023 Eğitim 

Vizyonu çerçevesinde üretilecek politikaların ve alınacak 

kararların, uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği sağlanamaz. 

-Millî Eğitim Bakanlığı’nın, öğretmenlik mesleğinin ve 

öğretmenin değerinin anlaşılması ve gereğinin yapılması 

konusundaki söylem değişikliğini olumlu buluyoruz. Bununla 

birlikte, öğretmenleri moral ve motivasyon açısından 

çökerten, eğitim sisteminin köküne dinamit koymakla eş 

değer sorunlu uygulamaların geçmişte bırakılarak, eğitim 

çalışanlarının eğitim-öğretim faaliyetlerinin en önemli aktörü 

ve vazgeçilmez unsuru görülüp saygınlığının artırılması 

noktasında söylemden icraata geçilmesini sağlayacak somut 

ve kalıcı adımlar bekliyoruz. 
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yönünden tüzel kişilik dönemindeki özlük haklarının ve 
statünün korunması sağlanmalıdır. 

-İnsanlığın ortak birikimi olarak kabul ettiğimiz evrensel 
ilke ve değerlere dayalı, insan onurunun mutlak şekilde 
korunduğu bir dünya düzeni, emeğin değerinin tartışılmaz 
olduğu bir çalışma hayatı inşa etmenin gerekli ve mümkün 
olduğuna inanıyoruz. Ortak değerlerin, sendikal eylemlerin 
ve hedeflerin teşvik edilmesi ve birlikte sürdürülmesi 
gerekliliğinden hareketle, uluslararası alandaki sendikal iş 
birliği çabalarımızı kararlılıkla yeni platformlara taşıyacağız. 

-Yeni bir döneme girmiş ve daha da güçlenmiş teşkilatımızla, 
mücadele ruhumuzu kaybetmeden, geldiğimiz noktayla 
yetinmeden, bizden umutlu olanlar, bize bel bağlayanlar, 
mazlumlar, mağdurlar ve eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolu 
çalışanları için, dün olduğu gibi, bugün de yarın da daha çok 
çalışacak, çaba harcayacak, azimle, kararlılıkla, alın ve akıl 
teri dökmeye devam edeceğiz.

kınmaya katkıda bulunabilmelerinin ön şartı olan rektörlerin 
yetkilerinin sınırsızlığı, keyfî kullanımı ve denetimsizliği gibi, 
yükseköğretim sisteminin geçmişten gelen oligarşik yapısını 
güçlendiren tutumlara, yasakçı, baskıcı, keyfî yönetim anla-
yışına ve uygulamalara son verilmeli; buna zemin sağlayacak 
hukuki düzenleme gerçekleştirilmelidir. 

-Üniversitelerimizin kendilerinden beklenen toplumsal katkıyı 
sunabilmeleri için akademisyenlerimizin iş güvenceleri 
sağlanmalı, mali hakları ve çalışma şartları iyileştirilmeli, 
zamanlarını araştırma ve bilgi üretmeye hasretmelerini 
sağlayacak ve motive edecek bir akademik çalışma ortamı 
oluşturulmalıdır. 

-Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı 
Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına 
İlişkin Yönetmelik, akademik personel açısından pek çok 
belirsizlik içermektedir. Bu belirsizliğin keyfî tasarruflarla 
akademisyenlerin norm kadro fazlası sayılarak başka 
üniversitelere zorunlu olarak gönderilmesine ve akademik 
yükselmelerinin engellenmesi amacıyla kullanılmasına 
müsaade etmeyeceğimizi, akademisyenlerimizin haksızlığa 
uğratılmasına fırsat vermeyeceğimizi deklare ediyoruz. 

-Üniversitelerimiz, akademik ve idari personeli ile bir 
bütündür. Akademik personele tanınan bazı temel mali 
ve sosyal haklar idari personele de verilmeli; üniversite 
idari personelinin özlük hakları ile çalışma şartları kamu 
personel sistemi içinde kendi özgün koşullarıyla yeniden 
kurgulanmalıdır. 

-Görevde yükselme sürecinin kamu kurumları açısından işler 
hâle getirilerek kamu görevlilerinin kurumsal yükselme yolları 
açılmalı; özellikle bütün kamu üniversitelerini kapsayan, 
merkezi ve periyodik görevde yükselme süreci bir an evvel 
işletilmelidir. 

-Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün tüzel 
kişiliğinin korunması, ayrı bir genel müdürlük olarak 
hizmetini sürdürmesi ve her hâlükârda kurum personelinin 
kadro unvanları özelinde hak, görev, yetki ve sorumluluklar 
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İşimiz eğitim, gücümüz eğitim 

3-6 Ocak 2019         

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
bir eğitim sendikası olarak, iyi eğitim, eğitimli sendikalı, 
güçlü memur ve adil bir dünya için çalıştıklarını, mücadele 
verdiklerini ifade ederek, “Eğitimi de teşkilat eğitimini de 
önemsiyoruz. Daha nitelikli bir sendikacılığın yapılması, 
sendikal bilincin artması için teşkilat eğitimlerimiz yeni bir 
aşamaya gelmiştir. 2019, bizim için eğitim yılı olacak” dedi. 

“Sendika Formatörlüğü 2. Eğitim Programı Kızılcahamam’da 
yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Ali Yalçın, 373 sendika 
eğitim formatörünün, eğitimlerin ardından işyeri temsilcileri 
eğitimi için sahada olacağını belirterek, geride kalan 1,5 yılda 
30 bin 539 işyeri temsilcisiyle eğitim gerçekleştirdiklerini, iyi 
eğitim, eğitimli sendikalı, güçlü memur, güçlü Türkiye ve adil 
bir dünya için mücadelelerinin süreceğini söyledi. 

Çalışmalarımız sözü yükseltme noktasında takdirle 
karşılanıyor 

“İşimize yolculuk” hedefi doğrultusunda eğitim alanına dair 
hazırlandıkları raporların, yaptıkları araştırmaların sözü 
yükseltme noktasında takdirle karşılandığına dikkat çeken 
Yalçın, “Şimdiye kadar hazırlanan eğitim raporları içerisinde 
en kapsamlısı, Eğitime ve Yükseköğretime Bakış İzleme 
ve Değerlendirme raporlarıdır. Kılık-Kıyafet Raporu, sivil 
itaatsizliğimizin ve erkek kamu görevlileri yönünden kılık ve 
kıyafet serbestliği için halen devam eden eylem kararımıza 
meşruiyet kazandırmıştır. Bu ve daha birçok şeyi birlikte 
yaptık, birlikte başardık” şeklinde konuştu. 

Mekânlarımızdan sonra mevzuatlarımızı da 
ortaklaştırıyoruz 

Eğitim-Bir-Sen şubelerinin çoğunun mülkiyeti kendilerine 
ait hizmet binalarına taşındıklarını hatırlatan Yalçın, “Genel 
Merkezimizin de kiradan kurtulduğu, hizmetlerini kaliteli bir 
şekilde sunduğu hizmet binası hayalimiz gerçeğe dönüştü. 
Yeni hizmet binamız kaynaşmanın, birliğin sembolü olacaktır. 
Mekânlarımızla birlikte mevzuatlarımızı da ortaklaştırıyoruz. 
Böylece tüzükler dâhil, disiplin, seçim ve mali mevzuatta 
hükümlerimiz, mütalaalarımız ortak olacaktır. Yeni binamız 
sendikamıza, teşkilatımıza, üyelerimize ve tüm kamu 
görevlilerine hayırlı olsun” dedi. 

Sendika formatörlüğü eğitimleri

Program, Hüseyin Rahmi Akyüz, Doç. Dr. Mehmet Merve 
Özaydın, Tarkan Zengin, Selim Cerrah ve Dr. Mustafa 
Bostancı’nın iletişim becerileri, Eğitim-Bir-Sen ve kazanımlar, 
dünyada ve Türkiye’de sendikacılık vb. konularda yaptıkları 
sunumların ardından katılımcılara sertifikalarının takdim 
edilmesiyle sona erdi.
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Mart 2015’ten 2018 yılının sonuna kadar, teşkilat eğitimi 
çalışmalarına öncelik ve ağırlık verdik. Bu nedenle, Türkiye 
Buluşmaları, Başkanlar Kurulu, teşkilat eğitim programları 
başta olmak üzere, pek çok program düzenledik. Şube ve 
ilçe yönetimleri toplantılarına katılarak, planlanan faaliyetlere 
ilişkin istişarelerde bulunduk, sendikal çalışmaların yol 
haritasını belirledik. 

Genel Merkez yönetimi olarak, şube başkanlarımız ve ilçe 
temsilcilerimizle sık sık bir araya geldik, yapılacak çalışmalar 
hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Teşkilatlarımızın 

ihtiyaç duyduğu her çalışmada ve yaşadıkları her sorunda 
yanlarında olmanın çabası içerisinde olduk. Bu çalışmalarımız 
bazen Yönetim Kurulu üyelerimizin birden fazlasının 
katılımıyla bazen birinin katılımıyla gerçekleşti. 

5. Olağan Genel Kurul’dan sonra teşkilat çalışmalarına hız 
vererek, şubelerimizin gerçekleştirdikleri, il divan toplantıları 
başta olmak üzere, çeşitli etkinliklerinde hazır bulunduk. 
Gittiğimiz illerde resmî kurum ve kuruluşlara nezaket 
ziyaretlerinde bulunduk, okulları ziyaret ederek eğitim 
çalışanlarıyla buluştuk. 

II. GENEL MERKEZ’İN TEŞKİLAT ZİYARETLERİ

Yıllara göre gerçekleşen teşkilat toplantılarına katılım ve ziyaretlerimiz şöyle:

İLİ
ALİ YALÇIN

Genel Başkan
LATİF SELVİ

Genel Başkan Vekili
RAMAZAN ÇAKIRCI

Genel Başkan Yardımcısı
MİTHAT SEVİN

Genel Başkan Yardımcısı
ŞÜKRÜ KOLUKISA

Genel Başkan Yardımcısı
HASAN YALÇIN YAYLA

Genel Başkan Yardımcısı
ATİLLA OLÇUM

Genel Başkan Yardımcısı

ADANA   1                                                                                                                                                
                                              

04 Nisan 2015 28-29 Kasım 2015

21-23 Ekim 2016                    
28-29 Mart 2017                    
27-29 Nisan 2017
08 Haziran 2018                               
10 Kasım 2018

ADIYAMAN  23-25 Mart 2018 22-23 Nisan 2017

AFYON  1 02-04 Mart 2018
10-11 Şubat 2018                              
27 Eylül 2018

25 Kasım 2018 06-11 Nisan 2017 06-11 Nisan 2017

AFYON 2

AĞRI  
15-18 Ekim 2015                       
13-15 Kasım 2015

AKSARAY 1 18-21 Mart 2017

AKSARAY 2

AMASYA  24 Haziran 2015
23 Kasım 2015                      
28 Mart 2017

22 Kasım 2018
23 Kasım 2015                         
04.06.2018

ANKARA 1  

ANKARA 2  

ANKARA 3

ANKARA 4

ANKARA 5 

ANKARA 6

ANTALYA  02-04 Mart 2018
24-25 Ekim 2016 
2. Eğitim Kongresi

24-25.10.2016 
2. Eğitim Kongresi

05 Aralık 2015
21-23 Ekim 2016                  
15-17 Mart 2017

15-17 Mart 2017                          
11 Kasım 2018 

ARDAHAN  09-11 Ekim 2015
09-11 Ekim 2015             
25.11.2018

ARTVİN  
24-26 Nisan 2015      
04-08 Aralık 2017 

11-12 Mart 2017 24-26 Nisan 2015

AYDIN 14 Nisan 2018
15-18 Ekim 2015
05 Aralık 2015                     
29-30 Aralık 2016

29-30 Aralık 2016 19-20.12016

BALIKESİR 
04 Nisan 2015 
30.11.2017 - 03.12.2017                                                         
20-21 Ocak 2018

21-22 Ocak 2017 29-31 Mart 2017 20-21 Ocak 2018 20-21 Ocak 2018 05 Aralık 2015

BARTIN 20-21 Kasım 2015

BATMAN 08-09.04.2016

BAYBURT  
11-13 Kasım 2016
26-27 Kasım 2016

11-13 Kasım 2016                 
11-12 Mart 2017 

13-15 Kasım 2015
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İLİ
ALİ YALÇIN

Genel Başkan
LATİF SELVİ

Genel Başkan Vekili
RAMAZAN ÇAKIRCI

Genel Başkan Yardımcısı
MİTHAT SEVİN

Genel Başkan Yardımcısı
ŞÜKRÜ KOLUKISA

Genel Başkan Yardımcısı
HASAN YALÇIN YAYLA

Genel Başkan Yardımcısı
ATİLLA OLÇUM

Genel Başkan Yardımcısı

BİLECİK    09-11 Ekim 2015

BİNGÖL 15-16 Mart 2017
15-16 Mart 2017                     
06 Nisan 2017             

15-18 Ekim 2015                      
05-06 Nisan 2017

BİNGÖL 2 ÜNİVERSİTE

BİTLİS  12-14 Mart 2018 15-18 Ekim 2015

BOLU 1 09-11 Ekim 2015

BOLU 2 ÜNİVERSİTE

BURDUR 
21-23 Ekim 2016
02-04 Mart 2018                   
02-04 Mart 2018

21-23 Ekim 2016                   
18-21 Mart 2017

06-11 Nisan 2017 06-11 Nisan 2017

BURSA  

21-23 Ekim 2016              
30.11.2017
03.12.2017
02-04 Mart 2018   

21-22 Ocak 2017                     

13-15 Kasım 2015                      
03-04 Eylül 2016
19-20 Mart 2017                    
05-06 Haziran 2018               
29 Eylül 2018                            
09 Ocak 2019

19-20 Mart 2017 21-23 Ekim 2016 11-12 Mart 2017

ÇANAKKALE  17-18 Mart 2018 29-31 Mart 2017
05.12.2015                                                
05 Aralık 2015

ÇANKIRI  03-05 Kasım 2017 08 Şubat 2018 17-19 Şubat 2017
14.10.2015                                    
15-18 Ekim 2015                      
10-11 Şubat 2018

15-18 Ekim 2015                                  
03-04 Aralık 2016

ÇORUM  17-19 Kasım 2018

ÇORUM 2 

DENİZLİ 14 Nisan 2018 18-21 Mart 2017

10-11 Temmuz 2015
24-25 Aralık 2016                  
01 Haziran 2018                   
30 Haziran 2018                 
08-09 Eylül 2018

08-09 Eylül 2018

DENİZLİ 2 

DİYARBAKIR 1 30.11.2017 - 03.12.2017 29 Eylül - 1 Ekim 2018
11-13 Kasım 2016                     
29 Eylül - 1 Ekim 2018

29-30 Ekim 2016
29-30 Ekim 2016                          
29 Eylül - 1 Ekim 2018

DİYARBAKIR 2 

DÜZCE 09-11 Ekim 2015 31 Aralık 2016

EDİRNE 17-18 Mart 2018 20-21 Kasım 2015

Elazığ  1 15-16 Mart 2017 15-16 Mart 2017 15-18 Ekim 2015 03-04 Aralık 2016

Elazığ 2 14-16 Mayıs 2015

ERZİNCAN 26-27 Kasım 2016
06 Aralık 2016 
Cenaze Katılım

13-15 Kasım 2015  

ERZİNCAN 2 -BĞZ- 

ERZURUM 1 ÜNİVERSİTE 

ERZURUM 2  17-19 Kasım 2018 24-25 Aralık 2016 11 Aralık 2015

ESKİŞEHİR 1 12 Mart 2015 22 Eylül 2018 12 Mart 2015

ESKİŞEHİR 2 ÜNİVERSİTE

ESKİŞEHİR 3 ÜNİVERSİTE

GAZİANTEP
04.06.2015                                 
08 Temmuz 2015    

29 Mart 2 Nisan 2017
04.06.2015                                         
08 Temmuz 2015 

GİRESUN 
24-26 Nisan 2015
06-08 Nisan 2018

24-26 Nisan 2015                 
24-25 Aralık 2016

GÜMÜŞHANE  26-27 Kasım 2016 11-12 Mart 2017 13-15 Kasım 2015

GÜMÜŞHANE 2 -BĞZ-  

HAKKARİ  12-14 Mart 2018 29-30 Eylül 2018

HATAY     23-25 Mart 2018 18-19 Aralık 2015

HATAY 2 ÜNİVERSİTE

IĞDIR1

13-15 Kasım 2015                   
21-23 Ekim 2016
25-26 Ekim 2016                    
20 Nisan 2017

21-23.10.2016 25-26 Ekim 2016                    

IĞDIR 2

ISPARTA 18-21 Mart 2017
04.04.2015                                 
9-11 Ekim 2015

09-11 Ekim 2015 11 Kasım 2018 06-11 Nisan 2017 06-11 Nisan 2017

ISPARTA 2 ÜNİVERSİTE

İSTANBUL
10-17 Ekim 2016 
İslam Dünyasında 
Sempozyum

10-17 Ekim 2016 
İslam Dünyasında 
Sempozyum                                
14 Nisan 2017

10-17 Ekim 2016 
İslam Dünyasında 
Sempozyum                          
14 Nisan 2017

10-17 Ekim 2016 
İslam Dünyasında 
Sempozyum                          
03-04 Aralık 2016                    
24-25 Şubat 2017                  
14 Nisan 2017

10-17 Ekim 2016 
İslam Dünyasında 
Sempozyum
24-25 Şubat 2017                        
14 Nisan 2017
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İLİ
ALİ YALÇIN

Genel Başkan
LATİF SELVİ

Genel Başkan Vekili
RAMAZAN ÇAKIRCI

Genel Başkan Yardımcısı
MİTHAT SEVİN

Genel Başkan Yardımcısı
ŞÜKRÜ KOLUKISA

Genel Başkan Yardımcısı
HASAN YALÇIN YAYLA

Genel Başkan Yardımcısı
ATİLLA OLÇUM

Genel Başkan Yardımcısı

İSTANBUL 1  26 Aralık 2015 26 Aralık 2015 05-07.08.2016 - Aralık 2016 29 Eylül 2018

İSTANBUL 2  11 Kasım 2018 19-22 Ocak 2018

İSTANBUL 3 01-03 Nisan 2015 17-19 Kasım 2018 01-03 Nisan 2015

İSTANBUL 4 25 Kasım 2018

İSTANBUL 5 11 Nisan 2015 13 Mart 2015

İSTANBUL 6 03 Eylül 2015

İSTANBUL 7 ÜNİVERSİTE 04 Nisan 2015

İSTANBUL 8 ÜNİVERSİTE 27 Mayıs 2015 27 Mayıs 2015

İSTANBUL 9 ÜNİVERSİTE

İZMİR  18 Nisan 2018
07.06.2018                              
17-19 Kasım 2018

29 Temmuz 2015 03-04 Aralık 2016 29 Temmuz 2015

İZMİR 2 ÜNİVERSİTE

KAHRAMANMARAŞ 20 Şubat 2018
02-03 Haziran 2018                   
10 Kasım 2018

20 Şubat 2018

KAHRAMANMARAŞ 
SÜTCÜ İMAM ŞUBESİ

KARABÜK 15-18 Ekim 2018 08 Kasım 2015 15-18 Ekim 2015 15-18.2015

KARABÜK 2

KARAMAN 31.05.2018 18 Aralık 2015 04-06 Haziran 2015

KARS 20 Nisan 2017 21-23 Ekim 2016 09-11 Ekim 2015 09-11 Ekim 2015

KARS 2 -BĞZ-

KASTAMONU 15-18 Ekim 2015 15-18 Ekim 2015

KAYSERİ  
04 Nisan 2015
15 Mart 2017
13 Nisan 2018

17-19 Şubat 2017                      
17-19 Kasım 2018                 

01 Haziran 2018 22-23 Mayıs 2015 09-11 Ekim 2015 22-23 Mayıs 2015

KIRIKKALE 1 03-05 Kasım 2017 18 Aralık 2015 04 Nisan 2015

KIRKLARELİ  17-18 Mart 2018 20-21 Kasım 2015

KIRŞEHİR 04 Nisan 2015 14 Mayıs 2017 11 Kasım 2018 05.02.2018

KİLİS 18-19 Aralık 2015

KOCAELİ  09-11 Ekim 2015 13 Ocak 2017

KOCAELİ 2

KONYA 14 Nisan 2018

15-18 Ekim 2015                    
29-30 Ekim 2016                    
26-27 Kasım 2016                 
10 Nisan 2017
13 Mayıs 2017                         
02 Haziran 2018                    
25 Kasım 2018

04 Haziran 2015 07 Haziran 2018 04 Haziran 2015

KONYA 2

KÜTAHYA  

21-22 Ocak 2017                   
22 Mart 2017                          
10 Haziran 2018                    
22 Eylül 2018

29 Mart 2017                     
30 Haziran
01 Temmuz 2018

KÜTAHYA 2

MALATYA 1  02-03 Haziran 2015 03-04 Aralık 2016 18-19 Aralık 2015

MALATYA 2 03 Ekim 2015

MANİSA  30.11.2017 - 03.12.2017
01 Nisan 2017                         
11 Haziran 2018

24-25 Aralık 2016 18 Kasım 2015

MARDİN
15 Mart 2015
18-19 Aralık 2015   
30.11.2017 - 03.12.2017

18-19 Aralık 2015                       
11-13 Kasım 2016

15 Mart 2015 06-11 Nisan 2017 06-11 Nisan 2017

MARDİN 2 

MERSİN 29-30 Ekim 2016
10-11 Ekim 2016
CENAZEYE KATILIM

15-17 Mart 2017 20-21 Mart 2017

04-06 Haziran 2015                    
10-11 Ekim 2016 
Cenazeye Katılım                                          
15-17 Mart 2017                         
28-29 Mart 2017                         
11-12 Nisan 2017                            
6-11 Nisan 2017                           
12-14 Ocak 2018                              
02-04 Şubat 2018                             
03 Haziran 2018                            
11 Haziran 2018                      
20-21 Ekim 2018

MUĞLA
06.06.2018                              
24 Eylül 2018

03-04 Aralık 2016
15-18 Ekim 2015                     
29-30 Aralık 2016              
03-04 Nisan 2017

29-30 Aralık 2016               
20-21 Mart 2017
06-11 Nisan 2017 
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İLİ
ALİ YALÇIN

Genel Başkan
LATİF SELVİ

Genel Başkan Vekili
RAMAZAN ÇAKIRCI

Genel Başkan Yardımcısı
MİTHAT SEVİN

Genel Başkan Yardımcısı
ŞÜKRÜ KOLUKISA

Genel Başkan Yardımcısı
HASAN YALÇIN YAYLA

Genel Başkan Yardımcısı
ATİLLA OLÇUM

Genel Başkan Yardımcısı

MUŞ 18-18 Ekim 2015

MUŞ 2 -BĞZ-

NEVŞEHİR  
19-11 Ekim 2015                    
07-19 Kasım 2018

31 Mayıs 2018

NİĞDE 

ORDU  
24-26 Nisan 2015
04-08 Aralık 2017
06-08 Nisan 2018

04-06 Haziran 2015
24-26 Nisan 2015   
11.11.2018

OSMANİYE 23-25 Mart 2018 28-29 Kasım 2015
04-06 Haziran 2015                     
27-29 Nisan 2017

RİZE  
24-26 Nisan 2015
04-08 Aralık 2017

11-12 Mart 2017
09-11.10.2015
06.03.2016

24-26 Nisan 2015

RİZE 2

SAKARYA 09-11 Ekim 2015

SAKARYA 2

SAMSUN  
24-26 Nisan 2015
21-23 Ekim 2016 

04-06 Haziran 2015                 
21-23 Ekim 2016                         
04 Nisan 2017

24-26 Nisan 205                  
13 Ocak 2017

17-19 Kasım 2018

SAMSUN 2

SİİRT 20-21 Kasım 2015

SİNOP  15.12.2016 08 Haziran 2018

SİVAS 1 18.08.2016 14 Mayıs 2017 08-09.04.2016 18 Aralık 2016 05.12.2015 07 Mart 2015

SİVAS 2

ŞANLIURFA 23-25 Mart 2018
21-23 Ekim 2016
22-23 Mart 2017                
29 Mart - 2 Nisan 2017

04-06 Haziran 2015

ŞIRNAK  
15 Mart 2015
30.11.2017 - 03.12.2017

05-06 Nisan 2017 15 Mart 2015 20-21 Kasım 2015

TEKİRDAĞ  17-19 Şubat 2017 20-21 Kasım 2015 21 Mart 2017

TOKAT 02-03 Haziran 2015 17-19 Kasım 2018 18.12.2016 28-29 Kasım 2015

TOKAT 2

TRABZON 

24-26 Nisan 2015
26-27 Kasım 2017
04-08 Aralık 2017
06-08 Nisan 2018

16 Kasım 2016 06.03.2016 24-25 Aralık 2016 09-12 Şubat 2018

TRABZON 2 -BĞZ-

TUNCELİ 15-16 Mart 2017 15-16 Mart 2017 15-18 Ekim 2015

UŞAK 30.11.2017 - 03.12.2017 24-25 Aralık 2016

VAN 1 12-14 Mart 2018 05 Aralık 2015
08 Ekim 2015                               
01-02 Nisan 2017

08 Ekim 2015

VAN 2 ÜNİVERSİTE

YALOVA
11-13 Kasım 2016
17-18 Mart 2018

11-13 Kasım 2016 13-15 Kasım 2015 24-25 Şubat 2017 24-25 Şubat 2017

YOZGAT 03-05 Kasım 2017
20-21 Kasım 2015          
08.06.2018

29.10.2016

ZONGULDAK 20-21 Kasım 2015

ZONGULDAK 2 ÜNİVERSİTE

Çeşitli disiplin suçlarından 826 üyemizin dosyası, Millî 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 
sendikamızın temsilcisi katılmıştır. 

Bu dosyalardan 467’sinde üyenin aleyhine (ceza/itirazın reddi) 
karar verilmiş, 359’unda ise üyenin lehine (cezanın reddi/
itirazın kabulü/ceza mahkemesi kararının beklenmesi vb.) 
karar verilmiştir. 

Üye aleyhine karar verilen dosyalarda, talep edilmesi hâlinde 
karar sonrası hukuki destek sağlanmıştır.

III. YÜKSEK DİSİPLİN KURULU RAPORU
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IV. ÜYE DURUMU

İL 2015 2016 2017 2018

ADANA 1 9158 10863 11200 11694

ADANA 2 487 532 519 530

ADIYAMAN 4841 5719 6211 6186

AFYON 1 4075 4903 5135 5307

AFYON 2 512 561 559 568

AĞRI 3198 3658 3638 3473

AKSARAY 1 2656 3151 3334 3019

AKSARAY 2 0 0 0 413

AMASYA 2266 2504 2566 2600

ANKARA 1 4157 4803 5166 5067

ANKARA 2 2946 3613 3791 4039

ANKARA 3 3600 4228 4279 4387

ANKARA 4 2956 3808 3836 4202

ANKARA 5 1054 1314 1476 1112

ANKARA 6 2121 2475 2627 2722

ANKARA 7 0 0 0 413

ANTALYA 7901 9163 9691 10192

ARDAHAN 774 851 904 816

ARTVİN 987 1092 1168 1051

AYDIN 1 3466 4198 4342 4331

AYDIN 2 411 562 564 546

BALIKESİR 1 4565 5273 5361 5419

BALIKESİR 2 0 402 379 423

BARTIN 908 1089 1168 1121

BATMAN 3520 4045 4104 4175

BAYBURT 685 835 866 857

BİLECİK 1150 1310 1444 1403

BİNGÖL 1 2109 2405 2507 2450

BİNGÖL 2 429 433 435 445

BİTLİS 2292 2828 2909 2859

BOLU 1 1400 1560 1625 1611

BOLU 2 471 528 558 568
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İL 2015 2016 2017 2018

BURDUR 1326 1731 1854 1860

BURSA 1 9304 11066 11259 11546

BURSA 2 513 773 815 788

ÇANAKKALE 1936 2277 2283 2257

ÇANKIRI 1431 1559 1571 1553

ÇORUM 2772 3229 3300 3182

DENİZLİ 1 4149 4900 4882 5026

DENİZLİ 2 511 498 485 434

DİYARBAKIR 1 5308 6125 6756 7642

DİYARBAKIR 2 836 930 897 901

DÜZCE 1746 2043 2175 2222

EDİRNE 855 1245 1301 1384

ELAZIĞ 1 3608 4073 4616 4497

ELAZIĞ 2 567 621 657 688

ERZİNCAN 1 1829 2069 2127 1751

ERZİNCAN 2 0 0 0 414

ERZURUM 1 1141 1307 1353 1308

ERZURUM 2 5503 6725 7156 7168

ESKİŞEHİR 1 3589 4087 4260 4371

ESKİŞEHİR 2 953 986 1027 945

GAZİANTEP 7841 8926 10868 11044

GİRESUN 2308 2610 2938 2907

GÜMÜŞHANE 1383 1391 1423 1335

HAKKARİ 883 1177 1170 1075

HATAY 1 5107 6101 6551 7227

HATAY 2 446 519 520 531

IĞDIR 1754 2126 2266 2347

ISPARTA 1 2757 3084 3142 3175

ISPARTA 2 808 889 839 841

İSTANBUL 1 6654 8094 8364 8560

İSTANBUL 2 5131 6182 6286 6250

İSTANBUL 3 6653 7432 7442 7869
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İL 2015 2016 2017 2018

İSTANBUL 4 5601 6633 6755 7086

İSTANBUL 5 4857 6159 6616 7207

İSTANBUL 6 2787 3433 3464 3551

İSTANBUL 7 997 1088 1007 1001

İSTANBUL 8 821 1050 1014 1008

İSTANBUL 9 0 536 624 611

İZMİR 1 9900 11083 11455 12132

İZMİR 2 885 995 841 800

K.MARAŞ 1 7209 8440 8924 8897

K.MARAŞ 2 690 647 568 563

KARABÜK 1 1344 1562 1615 1634

KARABÜK 2 455 548 537 540

KARAMAN 1613 1798 1898 1924

KARS 1527 1854 1861 1773

KASTAMONU 1901 2053 2209 2013

KAYSERİ 1 7277 9006 8901 9197

KAYSERİ 2 519 634 626 607

KIRIKKALE 1 1497 1875 1759 1803

KIRIKKALE 2 529 551 554 549

KIRKLARELİ 845 987 1031 1005

KIRŞEHİR 1459 1878 1913 1899

KİLİS 858 969 1074 1139

KOCAELİ 1 5716 7179 7518 7747

KOCAELİ 2 513 811 820 819

KONYA 1 12292 14405 14640 14710

KONYA 2 0 577 1078 1181

KÜTAHYA 1 3550 4100 4092 4126

KÜTAHYA 2 435 503 504 463

MALATYA 1 5444 6122 6328 6443

MALATYA 2 606 652 675 717

MANİSA 5741 6789 6848 7216

MARDİN 4477 4804 5347 5327

MERSİN 1 6976 8375 8536 9122

MERSİN 2 0 478 534 588

MUĞLA 2586 3723 3784 3932
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İL 2015 2016 2017 2018

MUŞ 1 2669 3185 3418 2989

MUŞ 2 0 0 0 403

NEVŞEHİR 1749 1950 2055 2056

NİĞDE 2468 2866 2936 3023

ORDU 4182 4687 4695 4528

OSMANİYE 3363 4180 4275 4389

RİZE 1 1747 2066 2297 2320

RİZE 2 471 528 561 624

SAKARYA 1 3956 4786 5119 5137

SAKARYA 2 574 562 545 519

SAMSUN 1 6339 7533 7674 7835

SAMSUN 2 541 590 630 645

SİİRT 2232 2492 2861 3025

SİNOP 956 1264 1393 1375

SİVAS 1 3914 4285 4411 4172

SİVAS 2 467 554 586 689

ŞANLIURFA 1 8656 10633 11535 10424

ŞANLIURFA 2 462 492 476 448

ŞIRNAK 2951 2955 3393 3871

TEKİRDAĞ 2421 3034 3460 3452

TOKAT 1 4440 4790 4933 4827

TOKAT 2 490 608 603 623

TRABZON 1 4068 4818 4997 5005

TRABZON 2 564 1057 1025 885

TUNCELİ 321 388 410 457

UŞAK 1870 2149 2174 2173

VAN 1 4250 5303 5702 5458

VAN 2 765 751 735 745

YALOVA 1285 1475 1530 1572

YOZGAT 3150 3707 3908 3707

ZONGULDAK 1 2440 2299 2509 2413

ZONGULDAK 2 0 406 408 429

TOPLAM 340.365 402.171 420.149 426.645

** Balıkesir 2, İstanbul 9, Konya 2, Mersin 2 ve Zonguldak 2 No’lu şubeler 2016 yılında;
** Aksaray 2, Ankara 7, Erzincan 2 ve Muş 2 No’lu Şubeler 2018 yılında kurulmuştur.
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TOPLAM MUTABAKAT SAYILARI

EĞİTİM-BİR-SEN
2015 2016 2017 2018

340.365 402.171 420.149 426.645
Türk Eğitim-Sen 220.041 210.951 201.282 201.475

Eğitim-Sen 127.214 119.876 93.143 83.131

Eğitim-Bir-Sen
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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 temsilciliklerinin ve bürolarının 

masrafları; (c) Yardımlaşma sandığı giderleri; (d) sosyal 

hizmet giderleri; (e) Eğitim giderleri; (f) Üyesi olduğu 

yurt içi ve yurt dışı 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 ve üzeri, üyelerin mesleki eği-

tim, bilgi ve tecrübelerini artırmak için gerçekleştirilen 

faaliyetler için kullanılmıştır. 

9. Memur-Sen Konfederasyonu üyelik ödentileri, genel 

kurul(lar)da belirlenerek tüzükte yer verilen oranlarda/

tutarlarda her ay düzenli olarak ödenmiştir. 

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.

A)	 Mali	İşlere	Yönelik	Genel	Konular

1. Sendikamızın mali işleyişi, 4688 sayılı 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 6356 sayılı Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi 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 ve 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 Kanun’a 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 Hitit Vergi Dairesi ve 

MALİ	İŞLEYİŞİMİZ
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çift imzayla verilen ödeme talimatlarıyla gerçekleştiril-
miştir. 

21. 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 Kurulu’nca vergi muafiyeti 
tanınan vakıflar ile kamu kurum ve kuruluşları 
aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. 

22. Tüzük ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda şube/
temsilcilikler için ayrılan avanslar,  yapılması gereken 
kesintilerden sonra mevzuatına uygun olarak şube 
hesaplarına aktarılmıştır. 

23. 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. 

24. Yapılan tüm ödemelere ilişkin evraklar muhasebe takip 
programına ve resmi muhasebe programına işlenmiş, 
ayrıca ilgili dosyalarda ve elektronik(dijital) ortamda 
arşivlenmiştir. 

25. 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. 

26. 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. 

27. Genel Denetleme Kurulu tarafından, dönem içerisinde 
idari ve mali denetim yapılmıştır. 

12. Gelir-Gider Tablosu ve mizanlar hazırlanarak, her ayın 
sonunda mali durum hakkında Yönetim Kurulu’na 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 çerçevesinde gerçekleştirilmiş-
tir. 

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 kiralık hizmet binasında ihtiyaca göre 
gerekli tadilat, tamiratlar yapılarak, büro malzemeleri 
ile araç gereç temini sağlanmıştır. 

18. Genel Merkez hizmet binasının yapımı için hissemize 
düşen hak edişler ödenmiş, yeni bina için gerekli büro 
malzemeleri ile gerekli araç gereç temini sağlanmış 
olup 2018 yılı sonu itibarıyla taşınılmıştır. 

19. 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. 

20. Mal ve hizmet alımlarının karşılığı olan gider belgelerinin 
ödemesi, zamanında ve usulüne uygun olarak bankaya 
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şekilde açılması sağlanmış, diğer banka hesapları 
kapatılmış; Türkiye genelinde sendikamıza ait tüm 
banka hesapları Genel Merkez tarafından izlenebilir 
olmuştur. 

4.  Şube ve ilçe hesaplarında 6 aydan fazla atıl kalan hesap 
bakiyeleri Genel Merkez banka hesaplarına çekilerek 
emanete alınmıştır. İlçe teşkilatı aktif hâle gelince ilgili 
şube hesaplarına tekrar iade edilmiştir. 

5. Gönderilen avansların karşılığı gider belgelerinin takibi 
titizlikle yapılmıştır. Genel merkeze gelen belgeler 
muhasebeleştirilerek giderleştirilmiştir. 

6. Mali işlerden sorumlu şube başkan yardımcılarına 
ve şube denetleme kurulu üyelerine mali işleyişle 
ilgili eğitimler verilmiştir. Şube mali işlerden sorumlu 
başkan yardımcılarına şubelerimizin büyüyerek 
eleman istihdam etmeleri nedeniyle iş kanunu 
personel çalıştırma mevzuatı, iş güvenliği mevzuatı ve 
kurumsallaşma konularında eğitimler şekillendirmiş 
olup, yeni dönemde artırılarak devam edecektir. 

7.  2017 yılında maaş anlaşması Vakıfbank A.Ş 
Kazımkarabekir Şubesi ile yapılmıştır. Maaş 
promosyon anlaşmasından aylıksız izinli yönetim 
kurulu üyeleri, temsil ücreti alan şube başkanları, 
genel merkez personeli ve şube personeli eşit şekilde 
faydalandırılmıştır. 

8.   2017 yılı itibarıyla 78 şube personelinin maaşı Genel 
Merkez mali işler bürosunca ödenip şube avanslarından 
kesilmektedir. 2016 yılı itibarıyla 57 şube, 60 
temsilciliğimizin muhtasar bildirimi (gelir vergisi, kira ve 
serbest meslek stopajı ve diğer) Sosyal Güvenlik Kurumu 
işlemleri ile BES (bireysel emeklilik) emeklilik işlemleri 
Genel Merkez mali işler bürosunca bildirilip ödenmekte, 
şube avanslarından kesintileri yapılmaktadır. 

9.   Mali işler bürosunda yapılan hizmetler, bir mali müşavir, 
altı sürekli çalışan muhasebeci personel tarafından 
yürütülmüştür. 

28. Sendikamız bağımsız denetime açılarak, hesaplar 
3568 sayılı Kanun’a göre denetim yetkisi almış 
bağımsız denetçi yeminli mali müşavirler tarafından 
denetlenmiştir. 

29. 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. 

30. Genel Yönetim Kurulu üyelerinin notere verdikleri mal 
bildirimine ait noter belgeleri, karar defterinin özel bir 
sayfasına yazılmış ve bu belgeler denetçilere verilerek, 
Genel Yönetim Kurulu karar defteri denetçilere 
imzalatılmıştır. 

31. Geçen dört yıla ait bilanço, mizan, gelir tablosu, 
denetleme kurulu raporu ve gelecek dört yıllık döneme 
ait tahmini bütçe hazırlanmıştır. 

B)	 Mali	Disiplin	ve	Kurumsallaşmaya	Yönelik	
Çalışmalar

1. Sendikamızın ana gelirlerinden olan üyelik ödentilerinin 
takibi düzenli olarak yapılmıştır. Her ay ilgili birimler 
tarafından sendika üyelerimizden damga vergisine tabi 
aylık brüt gelirin binde beşi oranında yapılan ve genel 
merkeze gönderilen kesintiler, büyük bir kısmı Ziraat 
Bankası Kamu Şubesi ile asgari miktarı İş Bankası 
Necati Bey Şubesi Genel Merkez banka hesaplarında 
toplanmıştır. 

2.  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 aylar hesaplara aktarılması sağlanmıştır. 

3. Şube, temsilcilik ve bağlı temsilciliklerde kullanılan 
banka hesaplarının, genel merkez alt hesabı olacak 
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2. Yapılan harcamalardan artakalan nakit mevcutları, 
yapılan piyasa araştırmaları sonucu uygun görülen 
katılım bankalarında vadeli katılım hesabı, sukuk (kira 
sertifikası, faizli banka piyasa değerinde çoğu zaman 
daha yüksek getirisi olan menkul kıymet) mevduat 
hesaplarında değerlendirilmiştir. 

3. 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. 

4. 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 gayrimenkul 
satın alınmıştır. Sendika hizmet binası satın alan 
ve birçoğuna geri dönüşümlü Genel Merkez kredisi 
kullandırılan şubelerimiz şunlardır: 

5. Sendikal faaliyetlerde kullanılmak üzere 105 (Yüz beş) 
adet motorlu taşıt; bu araçlardan 7 (yedi) tanesi Genel 
Merkez’de, 98 (doksan sekiz) tanesi ise şubelerimizde 
hizmet vermektedir. Tüm motorlu taşıtlar Genel Merkez 

10. Şube ve temsilciliklerimizin mali işlemleri de dâhil 

olmak üzere, tüm muhasebe kayıt işlemleri, mali işler 

bürosunun yönetim ve gözetiminde sendikamızın 

muhasebe takip programı üzerinden yürütülmüştür. 

Muhasebe takip programının arayüzü ve içeriği 

yenilenmiş, mali işler başkanlarına program üzerinde 

kendi şubesiyle ilgili tam yetki, diğer yönetim kurulu 

üyelerine görüntüleme yetkisi verilerek şeffaflaşma ve 

kurumsallaşma sağlanmıştır. 

C)	 Muhasebe	Takip	Programı	

 Muhasebe Takip Programı yenilenmiş ve pek çok özellik 

ilave edilmiştir. İlçe paylarına düşen avans tutarları 

otomatik olarak hesaplanmakta, girilen belgelerle ilgili 

kanun, yönetmelik ve yönergelere uygunluğu yönünde 

uyarı ekranı konulmuştur. 

       

D)	 Tasarrufa	Yönelik	Çalışmalar	

1.    Genel Merkez ve şubelere ait 105 araç için Uzaltaş 

Ltd.Şti. (Opet) firmasıyla %6,50 yakıt indirimi (Otobil) 

anlaşması yapılmış, sendikamız bu konuda tasarruf 

sağlamıştır. 

BİNAS I 	OLMAYAN

BİNA	ALAN	ŞUBELER
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8. Satın alınan arsa üzerinde, hissedar sendikalar ve 
konfederasyonumuz başta olmak üzere, hizmet 
binasının yapımı tamamlanmış olup, Memur-Sen 
camiasına yakışır bir bina olmuştur. 

9. İşin müteahhitliği, Mim Yapı ve Yapı Malzemeleri Sanayi 
Ltd. Şti. ile müteahhit/yüklenici firma tarafından yapıl-
mış, sözleşmesi halen devam etmektedir. 

10. Binanın zorunlu yapı denetim ve hissedarlar adına 
danışmanlık hizmetlerini yürütmesi için Altındağ Yapı 
Denetim ve Müşavirlik Ltd. Şti firması ile sözleşme 
devam etmektedir. 

11. Arsa alımı girişiminden itibaren tüm süreçler 4. Olağan 
Genel Kurul Tarafından Genel Yönetim Kurulu’na verilen 
yetki dâhilinde Genel Yönetim Kurulu tarafından alınan 
kararlar doğrultusunda ve söz konusu hissedarlarla 
yapılan sözleşmelere dayalı olarak muhatap taraflarla 
yapılan protokol ve sözleşmeler çerçevesinde yürütül-
müş; sendika hizmet binası projesinin temeli atılmış ve 
yapımı başlatılmıştır.

üzerine kayıtlı olup, trafik sigortası ve kasko ilgili 

teklifler alınmak suretiyle toplu indirimler yapılarak 

ödenmekte; motorlu taşıtlar vergisi ve araçla ilgili 

tüm işlemler mali işler bürosu tarafından takip edilip 

araçlarla ilgili kesintiler şubelerin avanslarından 

mahsup edilmektedir. 

6. Genel Merkez ve şubeler için TURKCELL ile toplu 

SMS anlaşması yapılarak şube ve temsilciliklerin 

bu hizmetten faydalanması sağlanmış; kullanılan 

SMS’lerin takibi sağlanmış, gerekli ödemeler zamanında 

yapılmıştır. 

7.  Sendikamız, 2018 yılı sonu itibarıyla Genel Merkez 

hizmet binası olan Zübeyde Hanım Mahallesi, Sebze 

Bahçeleri Cad. No:86 Kat:4-9-10-14-15-16 Altındağ/

Ankara adresine taşınmıştır. Üç kat Eğitimciler Birliği 

Sendikası Genel Merkez Bürosu olarak kullanılırken, 

diğer 3 katın ise 2019 yılı itibarıyla Diyanet-Sen, Büro 

Memur-Sen, Ulaştırma Memur-Sen ve Birlik Haber-Sen’e 

kiraya verilmesi öngörülmektedir. 
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3.  Vizyon Belgemizde yer alan vaatlerimiz içinde belirtilen 

Genel Merkezimizin bulunduğu Ankara’da sendikamız 

üyelerinin kullanımına mahsus barınma ihtiyacını 

karşılamak üzere 07.08.2018 tarihinde Çamlıtepe 

Mahallesi 1013 Ada 31 Parsel Cebeci Çankaya/ANKARA 

adresinde 10.500.000,-₺ (on milyon beş yüz bin Türk 

Lirası) değerinde arsa satın alınmış, 2018 sonu itibarıyla 

yapım işlerine başlanmıştır. 

 Misafirhanemizin Müşavirlik, Danışmanlık, Yapım 

Kontrollüğü ve İnşaatın Yönetilmesi konusunda Altındağ 

Yapı Denetim Müşavirlik Ltd.Şti. firmasıyla sözleşme 

yapılmıştır.

 Hazırlanan projenin gerçekleştirilmesi için gerekli 

prosedürler tamamlanarak ihale yapılmış ve işin 

müteahhitliği, Hispark İnşaat Orman Ürünleri Mobilya 

Gayrimenkul Yatırım Proje Müh. Ticaret  Ltd. Şti. ile 

müteahhit/yüklenici firma olarak sözleşme yapılması 

suretiyle bina yapımı işi yüklenici firmaya verilmiştir. 

E)	 Yardımlaşma,	Dayanışma	ve	Sosyal	Kültürel	
Faaliyetlere	Yönelik	Konular	

1.   23.11.2016 yılında Çamlıtepe Mahallesi Cemal Gürsel 

Caddesi No:54 Cebeci Çankaya/Ankara adresinde 

Eğitimciler Birliği Sendikası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet 

Çalışanları Sendikası birlikte 12 daire yarı hisseli 

toplamda 1.430.000,-₺ (bir milyon dört yüz otuz bin Türk 

Lirası) değerinde Kız Yurdu binamız satın alınmış ve 

kiraya verilmiştir. 

2. 26.05.2017 tarihinde Hacettepe Mahallesi Hamamönü 

Sok. No:28 Altındağ/Ankara adresinde 4.428.000,-

₺ (dört milyon dört yüz yirmi sekiz bin Türk Lirası) 

değerinde Mehmet Akif İnan Vakfımızın kiracı olarak 

bulunduğu binamız satın alınmıştır. 
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5. Sigorta primleri Genel Merkez’den ödenmek üzere 
üyelerimiz adına S.S. Doğa Sigorta Kooperatifi (Etüt 
İnteraktif Sigorta Ltd.Şti acente) ile 15.000 TL tazminat 
karşılığında Grup Ferdi Kaza Sigortası sözleşmesi 
yapılmıştır. Genel Merkez personeli ile şube personeli de 
Grup Ferdi Kaza Sigortası anlaşmasına dâhil edilmiştir. 
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 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

4.   21.11.2018 tarihinde, Konfederasyonumuz Memur-
Sen’den Fakülteler Mahallesi Boz Sokak. No:3/1-2-3-4-5 
Cebeci Çankaya/Ankara adresinde 3.250,000,00,-₺ (üç 
milyon iki yüz elli bin Türk Lirası) değerinde Erkek Yurdu 
Binası satın alınmış olup kiraya verilmiştir. 

FERDİ	KAZA	SİGORTASI	DOSYA	VE	ÖDEME	TABLOSU

YILLAR
ÖDEME	YAPILAN	
DOSYA	SAYISI

BEKLEMEDE	OLAN	
DOSYA	SAYISI

ÖDENEN	TOPLAM	TUTAR

2016 9 - 135.000,00.-₺

2017 18 - 270.000.00,-₺

2018 3 6 45.000.00,-₺

2016-2018 YILLARI ARASINDA REDDEDİLEN DOSYA SAYISI : 4
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sözde gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefetten gözaltına 
alınıp yargılanmaya kalkışılması esef vericidir. Eğer bu tür 
yöntemlerle İsrail’e olan tepkileri sonlandırmayı umanlar 
varsa, şunu bilmelidirler ki, insanlık vicdanı zulmü ortadan 
kaldıracak; Filistin halkını özgürleştirerek, Kudüs’ü esaretten 
kurtaracaktır. Haksızlık sona erinceye kadar mücadelemiz 
sürecektir.” 

Nöbete ücret için 350 bin imza Bakan Çelik’e 
teslim ettik 

26 Mart 2015

Nöbete ücret için 81 ilde başlattığımız imza kampanyası 
sonucunda toplanan 350 bin imzayı Kamu Personeli Danışma 
Kurulu’nda (KPDK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik’e teslim ettik. 

Toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde, 
Ankara Şube yönetimleri ve üyelerin katılımıyla bir açıklama 
yapan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, nöbet ücreti 
ve sınav görev ücretleri başta olmak üzere, haklı ve yerinde 
taleplerini bir kez daha hükûmet tarafına iletmek ve acil 
çözüm istediklerini belirtmek için toplandıklarını ifade 
ederek, “Nöbet görevine ücret, diğer kamu kurumlarında 
uygulanmasına rağmen Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
kurumlarda uygulanmamaktadır. Hiçbir kanuni dayanağı 
olmayan bu ‘angarya’ maalesef hâlâ devam etmektedir. Genel 
yetkili sendika olarak, 2013 yılında gündeme aldırdığımız ve 

Protesto edenler değil, katiller yargılansın

26 Mart 2015

Korsan devlet İsrail’in Filistin ve Gazze’de gerçekleştirdiği 
katliamı protesto etmek amacıyla İsrail Büyükelçiliği Konutu 
önünde gerçekleşen eyleme katılanlardan üç genç hakkında 
Ankara 2. Çocuk Mahkemesi’nde dava açılması üzerine, 
Ankara Adliyesi önünde kitlesel basın açıklaması yaparak, 
protesto edenlerin değil, katillerin yargılanmasını istedik. 

Eylemde konuşan Genel Başkan Vekili Latif Selvi, dünyadan 
ve Türkiye’den katılımcı aktivistlerin bulunduğu insani yardım 
gemisi Mavi Marmara’ya uluslararası sularda korsan saldırıda 
bulunan İsrail’i protesto eden gençlerin yargılanması üzerine 
bir araya geldiklerini belirterek, “Gemide bulunan bir katılımcı 
olarak şehitlerimiz adına korsan saldırıyı gerçekleştirenler 
hakkında dava açacak bir savcı bulamazken, İsrail’in 
yapmış olduğu bu saldırganlığı protesto eden gençlerle ilgili 
hemen dava açılarak, bu gençlerimizin mahkûm edilmeye 
çalışılmasını manidar buluyoruz” dedi.  

Katilleri ve katliamı soruşturmaktan imtina edenlerin, katilleri 
protesto edenleri hemen cezalandırmak istemesinin gayri 
hukuki ve gayri insani olduğunu kaydeden Selvi, şunları 
söyledi: “Dünyanın her yerinde demokratik tepki olarak 
kabul edilen protesto eylemlerine, hukuk devleti sınırları 
içerisinde temel bir hak olması sebebiyle saygı duyulması 
gerekirken, konu İsrail olunca 15 yaşındaki çocukların bile 

I. GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ EYLEMLER
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gelerek çözümüne odaklandıkları ‘sınav görev ücretinde 
adalet’ taleplerinin hâlâ yerine getirilmediğini kaydeden 
Yalçın, şunları söyledi: “Onun için sınav görevi ücretlerinde 
adalet talebimiz bu KPDK’da da masada olacaktır. Millî 
Eğitim Bakanlığı’nca yapılan sınavlarda kapıda güvenliği 
sağlayanlara 120 TL, içeride sınav görevi yapanlara 45 TL 
ücret ödenmektedir. Bu adalete aykırıdır. Bu sınavlarda, 
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda ödenen miktarda 
ücret ödenmesi talebimiz konusunda aradan geçen 16 
aya rağmen hâlâ bir düzenleme yapılmamış olması kabul 
edilebilir bir durum değildir. Bu konuda ortaya konulan tutum 
devlet ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır. Bu hususta ivedilikle 
düzenleme yapılmasını istiyoruz. Çözüm olarak 18.01.2012 
tarih ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe 
konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslarının dikkate 
alınmasını istiyoruz. Bakanlık, Ek Ders Esaslarındaki ilgili 
düzenlemeyi iptal ederek ana çerçevenin dikkate alınmasını 
sağlamalıdır. 2013 yılı toplu sözleşmesinde kararlaştırılan 
bu hususlarda, Kamu İşveren Heyeti Başkanı olan ve aynı 
zamanda kararlarda imzası bulunan Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik’ten, toplu sözleşmede 
mutabık kalınan ve imza altına alınan taleplerimizin yerine 
getirilmesi için inisiyatif almasını istiyoruz.” 

Konuşmaların ardından, imzaların yer aldığı klasörler Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e teslim edildi.

toplu sözleşme masasına taşıdığımız öğretmenlerin nöbet 
görevleri için ücret talebimizle ilgili verdiğimiz fasılasız 
mücadele sürmektedir. Kararlılıkla takipçisi olduğumuz, 
bundan önceki KPDK toplantılarına taşıdığımız, Millî 
Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız Kurum İdari Kurulu (KİK) 
toplantılarında gündeme getirdiğimiz nöbete ücret talebimizi 
‘Angaryaya Hayır Diyor, Nöbete Ücret İstiyoruz’ sloganıyla 9 
Şubat 2015 tarihinde tüm illerde basın açıklamasıyla bir kez 
daha ortaya koyduk. ‘Nöbete Ücrette Israrlı, Mücadelede 
Kararlıyız’ sloganıyla başlattığımız imza kampanyası ile 81 
ilimizden 350 Bin iradenin talebini bugün KPDK’nın en önemli 
gündemi yapacağız” dedi. 

“Nöbete ücret, angaryaya hayır” sloganları eşliğinde 
konuşmasına devam eden Yalçın, “Diğer kamu kurumlarında 
ücret karşılığında yapılan nöbet görevlerinin eğitim 
çalışanlarına angarya olarak yaptırılması kabul edilebilir bir 
durum değildir. Bu çarpıklığı tespit eden, kamuoyunun ve 
hükûmetin gündemine taşıyan sendika olarak 81 ilden gelen 
350 bin imza, talebimizdeki haklılığımızın ve kararlılığımızın 
da bir göstergesidir” şeklinde konuştu. 

Sınav görevi ücretleri konusunda acilen adalet 
sağlanmalıdır 

Toplu sözleşmede kararlaştırdıkları ve devamında yapılan 
KPDK toplantılarında görüşülen, Başbakanlık Devlet 
Personel Başkanlığı’nda konunun muhatapları ile bir araya 
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‘Teröre Hayır’ dedik, dayanışma ve kardeşlik için 
yürüdük  

15 Eylül 2015

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 600 sivil toplum 
kuruluşu (STK) ile Diyarbakır’da bir araya gelerek, şiddetini 
her geçen gün artıran terör olayları hakkında deklarasyon 
yayımladık. Yürüyüşün ardından, Dağ Kapı Meydanı’nda basın 
açıklaması yaptık. 

Teröre karşı yüreklerimizi birleştirelim 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
teröre karşı birlikte hareket etme çağrısında bulunarak, 
“Dayanışma ve kardeşlik için buradayız. Kardeşliğimizi hedef 
alan, huzurumuza pusu kuranlara karşı buradayız. Bereketli 
topraklarımızı bereketsizleştirmek için fitne ekenlere inat 
buradayız. İlim şehri, maneviyat şehri, kardeşlik şehri 
Diyarbakır’a selam olsun. İnancımız bir, davamız bir, tarihimiz 
bir, kıblemiz bir, hatıramız bir. Bu birliği hedef alanlara inat 
buradayız. Yüreğimizi birleştirecek, şiddete karşı çıkacak, 
Yeniden Büyük Türkiye idealimizi hep birlikte sağlayacağız. 
Her türlü teröre, vesayete ve bürokratik oligarşiye hayır. 
Emperyalizme, ırkçılığa hayır. Kardeşliğe, özgürlüğe ve huzura 
evet… Allah birliğimizi ve kardeşliğimizi bozmasın” dedi. 

Eylemin sonunda, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
Ramazan Çakırcı hazırlanan ortak bildiriyi okudu.

Paraleli temizlemek yerine kişisel hesap görerek 
süreci zehirleyen rektörü protesto ettik 

23 Temmuz 2016

Paralel yapıyı temizlemek yerine masum insanları ‘idari 
tasarruf’ adı altında görevden uzaklaştıran Kastamonu 
Üniversitesi Rektörü Seyit Aydın’ı protesto ettik. 

Millî İrade Platformu üyesi 46 sivil toplum kuruluşu 
temsilcisinin ve üyelerimizin katılımıyla Kastamonu 
Üniversitesi Rektörlük binası önünde basın açıklaması yapan 
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 15 
Temmuz işgal girişiminin, milletimizin cansiperane direnişi, 
şehitlerimizin aziz mücadelesi sayesinde bertaraf edildiğine 
dikkat çekerek, “Günlerdir tüm şehirlerde meydanları 
dolduran millet; birlik, beraberlik içerisinde ve topyekûn 
vatan savunmasının en güzel örneklerini vererek cuntaya bir 
daha fırsat tanımayacağını alanlardan ilan etmiştir. Milletin 
özgürlüğünün bir daha türbülansa girmemesi, devletin 
kurumlarına bir daha cuntanın musallat olamaması için 
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) tüm hücrelerinin tüm 
kurumlardan temizlenmesi, millete namlu doğrultan kana 
susamış bu hainlerin silinip atılması için hukuk çerçevesinde 
hızlı adımların atılması gerekmektedir” dedi. 

Rektör Seyit Aydın’ın, rektörlük seçimlerinden kalma, gelecek 
dönem seçimlerdeki muhtemel adayları budama gibi süfli 
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kendini korumaya alması milletin geleceğini karartmaktır. 
İnisiyatif alamayan, kurumsal mücadele yerine kişisel 
hesaplaşmayı seçen, masumları mağdur, hain işbirlikçileri 
mağrur eden tipler de suça ortak bilinmeli, temizliğe tam da 
buradan başlanmalıdır.” 

Hakkın ikamesi, adaletin tesisi için mücadele etmeye 
devam edeceğiz

Yalçın, her zaman millet iradesinin idamesi için mücadele 
etmiş, karanlık dönemlerde bedel ödeyerek gelmiş bir teşkilat 
olarak; özgür millet, bağımsız devlet idealiyle geçmişte 
darbeye karşı durduklarını, cuntaya lanet okuduklarını, bugün 
de bu çizgilerinden bir milim sapmayacaklarını vurgulayarak, 
sözlerini şöyle tamamladı: “Özgün ve özgür duruşumuzla, 
hakkın ikamesi, adaletin tesisi için mücadele etmeye devam 
edeceğiz. Adalete hıyanet eden hainlerin temizlenmesini, 
masumların korunup mağdur olmaması için tüm üyelerimiz 
ve milletimiz adına talep ediyoruz.”

Unutmadık, unutturmayacağız ve takipteyiz 

22 Şubat 2017 

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 28 Şubat davası 
duruşması öncesinde adliye önünde kitlesel basın açıklaması 
yaparak, darbecilerin hak ettikleri cezaya bir an önce 
çarptırılmasını istedik. 

arzulara kapılarak FETÖ ile mücadele etmek yerine hesap 

görmek istediği kişileri görevden uzaklaştırdığını dile getiren 

Yalçın, “Masum insanları tabelaya yansıtmış, kamuoyuna 

paralelle mücadele numarası yapmıştır. Paralel olmadığı 

Kastamonu’da ve akademi çevrelerinde açıkça bilinen, 

dahası kendisine şifahi olarak sorulduğunda ‘evet, paralel 

değil’ diye cevap verdiği masum insanları ‘idari tasarruf’ adı 

altında bu nazik dönemde görevden uzaklaştırarak ‘itibar 

suikastı’ düzenlemiş, kendi kişisel hesabını, milletin hesabının 

üstünde tutmuştur. Paralel ihanet çetesinin tüm uzuvlarının 

koparılması, tüm uzantılarının sökülüp atılması, hakkın 

teslim, adaletin tesis edilmesi gereken bu netameli dönemde 

şahsi hesaplarını görmek için bulanık suda ava kalkışmış, 

süreci zehirlemiş, verilen mücadelenin mukaddesatına zarar 

vermiştir” şeklinde konuştu. 

YÖK’ü göreve çağıran Yalçın, şöyle devam etti: “YÖK, 

kurumunu bu urdan temizleyerek hizmet etme niyetinde 

olmayan rektörleri gözden geçirsin. Yetkinin kullanılmasının 

en büyük hizmet olduğu bu dönemde millet iradesine 

sahip çıkma niyetinde olmayan, bu mücadelenin açık tarafı 

olma konusunda tereddüt yaşayan hiç kimseyi görevde 

tutmamalıdır. Geniş yetkilere sahip, normal zamanlarda bile 

personel hakkında kapsamlı tasarruf hakkı olan rektörlük 

makamının en lazım olduğu zamanda kafasını kuma gömmesi, 
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haklı eleştiriler kaygı uyandırıyor. Milletimiz haklı olarak 
darbecilerin yargılanmasını, en ağır şekilde cezalandırılmasını 
ve mağdur ettikleri insanların mağduriyetlerinin giderilmesini 
dört gözle beklemektedir. 28 Şubat mağduriyetleri bir an 
önce giderilmelidir. Öncelikle 28 Şubat’ta çeşitli suçlamalarla 
haksız yere hapiste tutulanlar serbest bırakılarak tazminatları 
ödenmelidir. Ancak, bu son derece açık olan ihanetin 
yargılandığı davada bir sonucun çıkmaması üzücü olduğu 
kadar düşündürücüdür. Yara kanamaya devam etmektedir. 
Millet tertemiz vicdanında bu ihaneti ebediyen mahkûm 
etmiştir. Her hatırlandıklarında lanet ile anılmaktalar ve hep 
öyle anılacaklardır” dedi.

Hainler hak ettikleri cezaya çarptırılıncaya kadar 
davaların takipçisi olacağız 

11 Ekim 2017

Akıncı Hava Üssü ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’ndaki 
darbe girişimi davalarının görüldüğü Sincan Cezaevi 
Yerleşkesi’nde kitlesel basın açıklaması yaparak, hainler 
hak ettikleri cezaya çarptırılıncaya kadar davaların takipçisi 
olacağımızı haykırdık. Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan 
yardımcıları, Ankara şube başkanları, yönetimleri ve kadınlar 
komisyonu üyelerinin katılımıyla bir basın açıklaması yapan 
Genel Başkan Vekili Latif Selvi, şunları söyledi: “Milletin 
değerleriyle savaşanlara karşı 15 Temmuz’da olduğu gibi her 

Basın açıklaması yapan Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu 
Başkanı Habibe Öçal, 28 Şubat’ta sadece siyasi iradenin değil, 
ekonomik, kültürel, sosyal varlığının hedef alındığını, millî 
değer ve varlıkların bütün cephelerden saldırıya uğradığını ve 
millet iradesinin hoyratça ayaklar altına alındığını belirterek, 
insan hakları, özgürlükler, inanç ve medeniyet değerlerinin yok 
edilmek istendiğini söyledi. Öçal, yaşanılan darbelerin hesabı 
gereğince sorulmadığı ve darbeciler cezalandırılmadığı için 15 
Temmuz’da yeni bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalındığını 
ifade etti. 

Mağduriyetler bir an önce giderilmelidir 

27 Mayıs 1960 darbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine 
sinsice yerleştirilen darbeci damarın devletimiz ve milletimiz 
için halen tehdit ve tehlike olarak varlığını sürdürdüğünü 
vurgulayan Öçal, “Ülke ve milleti maddi manevi anlamda 
korkunç çöküntülerin içine atanlar, bu haksızlık ve zulümlerini 
Kemalizm, Atatürkçülük, çağdaşlık ve İslâm düşmanlığı adına 
yaptılar. Biz bunları unutmadık. Unutmayacağız. Darbecileri 
cesaretlendiren oluşum ve kuruluşların temsilcileri, varoluş 
zeminlerini demokratik ortamlara borçlu olduklarını 
unutmamalıdır. Milletimizin vicdanının sesi olarak yargı 
sistemimizin bu darbecilere gereken cezayı vermesi 
beklenirken, 28 Şubat darbesini yapan vatan hainlerinin 
yargılandığı davanın beklendiği şekilde yürümediği yönündeki 
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açıklaması yapan Ali Yalçın, güvenli bir eğitim için şiddetin 
ortadan kaldırılmasının, şiddetin ortadan kaldırılması için de 
eğitimin şart olduğunu söyledi. 

Yusuflarımızı, Aybükelerimizi, Ayhanlarımızı bir daha 
kaybetmemek için tedbir alınmalıdır 

Öğretmenlerin terörün, hain darbe girişiminin ve şiddetin 
hedefi olmasının eğitim camiasını yasa boğduğunu, ailelerini 
kedere gark ettiğini ve eğitim çalışanlarını umutsuzluğa 
düşürmeye başladığını belirten Yalçın, “Hain darbe girişimi 
aramızdan Yusuf Elitaş’ı aldı, teröristler mesleki hayatının 
henüz başlarında Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz’ı 
hedef aldı, şiddet ise burada kendi okulunda Ayhan Kökmen 
öğretmenimizi katlederek geride kederli bir camia ve aile 
bıraktı. Kimi ülkesini savunurken, kimi meslek aşkıyla ülkenin 
geleceğini yoğururken, kimi görevinin başındayken aramızdan 
ayrıldı. Son olarak Iğdır’da Yücel Düzci öğretmenimiz saldırıya 
uğrayan öğrencilerini korurken, gözü dönmüş kişilerin 
şiddetine maruz kaldı, hâlâ hastanede yatıyor. Tüm bunlara 
karşı durmak, buradan canilere lanet etmek, cehalete dur 
demek, şiddet sarmalına bir çıkış bulmak için ‘siyah bir 
yürüyüş’ yaparak hep birlikte ‘eğitimciye şiddete dur de’ 
diyeceğiz. Bundan sonra Yusuflarımızı, Aybükelerimizi, 
Ayhanlarımızı bir daha kaybetmemek için bir sağduyu ve 
tedbir çağrısı yapacağız” dedi. 

Şiddet olayları sağlıksız bir gidişatı işaret etmektedir 

Son zamanlarda okul içinde ve dışında öğretmenlerin maruz 
kaldığı şiddet olaylarında gözlenen artışın, eğitimin işleyişini ve 
toplumsal huzuru ciddi manada tehdit eder boyuta ulaştığını 

zaman mücadele edeceğiz. Milletin özgürlüğünün bir daha 
tehlikeye girmemesi, devletin kurumlarına cuntanın bir daha 
musallat olmaması, FETÖ’nün tüm hücrelerinin kurumlardan 
temizlenmesi için hukuk çerçevesinde hızlı adımlar atılmalıdır. 
Sendika olarak, başından beri böyle düşünüyor, bu çerçevede 
adım atılmasını istiyor ve destekliyoruz. Türkiye’nin birliğine, 
bütünlüğüne ve kardeşliğine savaş açan FETÖ mensupları ve 
onların destekçileri bertaraf edilmeli; millete namlu doğrultan 
hainler, vesayet girişimi ile ülkenin kazanımlarına kastedenler 
hesap vermelidir. Hain kalkışmanın tüm emareleri ortadan 
kalkıncaya, ülkemizde huzur ve güven ortamı tam olarak 
tesis edilinceye kadar, millete ve iradesine sahip çıkacak, 
bu davaları yakından takip edeceğiz. Sincan Cezaevi 
Yerleşkesi önünde başlatılan nöbet görevini, FETÖ davaları 
sonuçlanıncaya ve hainler hak ettikleri cezaya çarptırılıncaya 
kadar devam ettireceğiz.”

Eğitimciye şiddete dur dedik 

18 Aralık 2017 

İzmir’de okul müdürü Ayhan Kökmen’in katledilmesi nedeniyle 
eğitimcilere yönelik şiddeti Türkiye genelinde protesto ettik. 

İzmir’de ‘Siyah Yürüyüş’ yaptık 

‘Eğitimde Şiddete Dur De’ sloganıyla İzmir’de gerçekleştirdiğimiz 
“Siyah Yürüyüş”e Genel Başkan Ali Yalçın, Başkan yardımcıları 
Ramazan Çakırcı, Şükrü Kolukısa, Hasan Yalçın Yayla, İzmir 
Şube yöneticileri, çevre illerdeki Şube başkanları ve çok 
sayıda eğitimci katıldı. Cumhuriyet Meydanı’ndan Konak 
Meydanı’na kadar süren yürüyüşte “Eğitimciye Şiddete Dur 
De” pankartı ve dövizleri taşındı. Yürüyüşün ardından basın 
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ahlâkı öne çıkarmak, bu değerleri çoğaltmak, yüceltmek 
olan insanların şiddetle, şiddetin bu insanlarla işi olamaz” 
ifadelerini kullandı. 

Caydırıcı düzenlemeler yapılmalıdır 

Başta Millî Eğitim Bakanlığı olmak üzere, tüm ilgililerin 
iştirakiyle acil çalışma yapılması, caydırıcı düzenlemelerin 
hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden Yalçın, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Basına, sivil toplum kuruluşlarına, bilim adamı, 
aydın ve sanatçılara da büyük görevler düşmektedir. Topluma 
verdiklerine ters orantılı olarak yeteri kadar mağdur edilen 
öğretmenlerimiz ilgisiz, desteksiz, çaresiz bırakılmamalıdır. 
Öncelikle MEB, eğitimcileri en etkili ve güven verici tarzda 
korumalıdır. Bu önlemleri almak için yoksa başka darpların, 
ölümlerin olması mı beklenmektedir? Harekete geçmek için 
daha kaç eğitimcimizin kurban verilmesi gerekir? Millî Eğitim 
Bakanlığı bu tür olaylarda sessiz kalmamalı, personeline 
sahip çıkmalı, gerekli açıklamaları yapmalı, gerekli adımları 
atacak iradeyi ortaya koymalıdır. Biz öğretmenlerimizi hedef 
alan bütün saldırılar sona erdirilinceye, kanlı, karanlık bu 
şuursuzluk son buluncaya kadar, herkesi sorumluluk almaya 
davet ediyoruz. Biz bilginin gücünün cehalet cürmüyle 
sindirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Ruhumuzu besleyen, 
benliğimizi geliştiren, geleceğimizi aydınlatan, milletçe 
varlığımızın dayanağı olan eğitimin şiddetin esiri olmasına 
hep birlikte karşı durmalıyız.”

kaydeden Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hemen her yıl 
okulların açılmasıyla başlayan şiddet haberlerinin neredeyse 
günlük hayatın parçası hâline gelmiş olması, sıradanlaşması 
maalesef acı bir realite olarak bizi endişelendirmektedir. 
Şiddetin fiziki ve psikolojik hasarı sadece maruz kalan 
eğitimcinin hayatını etkilemekle sınırlı kalmamakta, başta 
ailelerine ve öğrencilere olumsuz yansımalarıyla eğitim 
düzenini de etkilemektedir. Eğitimcileri hedef alan ve hazin 
sonuçlara yol açan şiddet sarmalı her bakımdan üzücü olduğu 
kadar düşündürücüdür. Sevgi, merhamet, yardımlaşma ve 
hoşgörü gibi ahlaki, kültürel değerlerimizin zayıflamasına 
ve sarsılmasına paralel olarak artan şiddetin, kanıksanmış 
ifade ve talep biçimine dönüşmesi hazin bir durumdur. 
Şiddetin aileden sokağa ve çalışma ortamına kadar hayatın 
her yerinde gözleniyor oluşu sağlıksız bir gidişatı işaret 
etmektedir. Bu cennet ülkede cinnet toplumuna doğru gitmek 
hepimizi düşündürmeli ve harekete geçirmelidir.” 

“Eğitim çalışanlarımızın şiddete maruz kalmaları asla kabul 
edilebilir bir durum değildir” diyen Yalçın, “Çünkü onlar 
bütün bir toplumun aklını, duygusunu, dimağını, umudunu 
temsil ederler. Şiddet, ruh düzeni sağlıklı, normal bir insanın 
başvuracağı bir dil, bir yöntem değildir, olamaz, olmamalıdır. 
Şiddet ve eğitim asla yan yana gelmemesi gereken iki 
kelimedir ve doğaları gereği birbirine ilgisiz uzaklıkta iki 
alandır, öyle olmalıdır. Bilgiyi, beceriyi, bilimi, anlayışı, irfanı, 
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Performans değerlendirme taslağını ve yanlış 
eğitim politikalarını 81 ilde protesto ettik 

27 Mart 2018 

Eğitimcilerin moral ve motivasyonunu bozacak, saygınlığını 
zedeleyecek performans değerlendirme sistemi taslağına 
ilişkin itirazlarımızı haykırmak; iş barışına halel getiren, 
vicdanları yaralayan, adalet duygusunu örseleyen mülakatla 
sözleşmeli öğretmen atama uygulamasına yönelik 
eleştirilerimizi dile getirmek; bazısı ölümle sonuçlanan şiddet 
olaylarını protesto etmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı ve il 
millî eğitim müdürlükleri önünde eylem yaptık. 

81 ilde eş zamanlı yaptığımız eylemlerde, eğitimde sorunun 
öğretmen değil, yanlış eğitim politikaları olduğunu haykırırken, 
öğretmenin yanlış eğitim politikalarıyla örselenmemesi 
gerektiği vurguladık. 

Millî Eğitim Bakanlığı önünde yapılan eylemde konuşan Genel 
Başkan Ali Yalçın, Ekim 2017 tarihli Kurum İdari Kurulu Çalışma 
Raporu’nda “pilot illerde uygulaması denenmeye başlanılan, 
öğretmen motivasyonunu olumsuz etkileyecek, çalışma 
barışını bozacak, kanuni dayanağı olmayan öğretmenlerin 
performans değerlendirmesi uygulamasına son verilmesi” 
konusu üzerinde çalışma yapılması imza altına alınmasına 
rağmen böyle bir taslağın hazırlanmasının, söz konusu 

çalışmanın yapılmadığını, Bakanlığın, attığı imzanın gereğini 
yerine getirmekten imtina ettiğini gösterdiğini söyledi. 

“Taslak bir bütün olarak incelendiğinde, eğitimin niteliğine ve 
öğretmenin mesleki gelişimine hiçbir katkısının olmayacağı, 
aksine kurumsal bütünlüğü, mesleki motivasyonu, çalışma 
barışını ve iş birliğini zedeleyeceği, öğretmeni mesleğine 
odaklanmak yerine performans puanını yükseltme ve 
yazılı sınava hazırlanma eksenli bir çalışma hayatına 
yönlendireceği görülmektedir” diyen Yalçın, şöyle devam etti: 
“Performansı ölçmek iddiasıyla öğretmenleri ayrıştıracak, 
kurumsal bütünlüğü, mesleki dayanışmayı, iş birliği içinde 
çalışma güdüsünü zedeleyecek bir uygulamanın eğitimin 
var olan niteliğine de bir darbe vuracağı hesaba katılmalıdır. 
Öğretmen açığı, mülakatla sözleşmeli öğretmenlik, ek ders 
esaslarındaki eşitsizlik, ders ücretlerindeki adaletsizlik, 
okulların bütçe sorunu, yabancı dil pilot uygulaması, rehberlik 
hizmetlerinin hizmetin özüne uygun kurgulanamaması, 
teftiş sistemindeki dönüşümün tamamlanamaması ve 
rehberlik ayağının ihmal edilmesi, ortaöğretime geçişte yeni 
sürecin soru işaretleri içermesi, alan değişikliği taleplerinin 
karşılanmaması, yer değişikliği sürecinde yaşanan sorunlar, 
öğretmene karşı giderek artan şiddet gibi, bir an önce 
yapılması gereken çok iş, çözüme kavuşturulmayı bekleyen 
onlarca sorun varken, bunlara yenilerini ekleyecek, çalışma 
barışını bozacak uygulamalarda ısrar etmek, yönetilmesi zor 
süreçlere yol açacaktır.” 
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Performans değerlendirmesi uygulanabilir bir politika 
aracı değildir 

Yalçın, uzun erimli bir süreç olan eğitimin kısa vadeli nicel so-
nuçlarının yanında uzun vadeli nitel sonuçlarının da olduğunu 
dile getirerek, “Sonuçları hemen alınamayan bir süreçte, anlık 
veya kısa vadeli performans ölçümünün mümkün olmadığı 
görülmektedir. Öğretmenlerin meslekleriyle ilgili konulara ve 
karar alma süreçlerine dâhil edilmediği, öğretim sürecinde 
kullanacakları içerik, yöntem ve materyalleri seçme ve okul 
yönetimiyle ilgili kararlara katılma haklarının olmadığı bir 
süreçte salt öğretmenlerin performansını ölçmeye kalkmak, 
performansa olumsuz etki edecek hiçbir haricî faktörün dik-
kate alınmaması nedeniyle, eğitimin niteliğinin artırılmasını 
sağlayacak sağlıklı ve işlevsel sonuçlar üretmeyecektir. Elde 
edilecek tek sonuç, taslakta yer alan amacın aksine, öğret-
menlik mesleğini yüksek performans puanı almaya ve yazılı 
sınavlarda başarılı olmaya indirgemek zorunda bırakılan bir 
öğretmen kitlesi meydana getirmek olacaktır” dedi. 

Eşit olmayan şartlarda hizmet verenleri aynı kıstaslarla 
ölçmeye çalışmak hakkaniyete aykırıdır 

Sağlıklı, güvenilir ve nesnel bir değerlendirme için gerekli 
ortak zeminin öğretmenler ve eğitim hizmeti sunumu özelinde 
bulunmadığını kaydeden Yalçın, “Eğitim kurumlarının konumu, 
bulunduğu bölge, il, ilçe, coğrafi konum ve çevre şartları, 
fiziki donanım ve altyapı, öğrenci kitlesi, ebeveynlerin sosyal, 
kültürel ve ekonomik konumları, eğitim yönetimi ve diğer 
kurumlarla ilişkiler gibi eğitime doğrudan etki eden faktörler, 
ülkenin tamamında eşit bir şekilde dağılmadığından, ortak 
bir değerlendirme kriteri setinin ortaya konulması mümkün 
görünmemektedir. Buna rağmen performans değerlendirmesi 
yapmaya kalkmak, eşit imkân ve şartlara sahip olmayan 
kişilerin bireysel çaba ve fedakârlıklarının göz ardı edileceği, 
hakkaniyet boyutuyla vicdanları zedeleyen sonuçlara yol 
açacaktır” şeklinde konuştu. 

Yalçın, öğretmenlere mesleklerini ifada neredeyse hiçbir 
özerkliğin tanınmadığı, eğitim hizmetinin sunumunda öğret-
menin karar alma mekanizmasından dışlandığı, sadece verili 
görevleri ifasının istenildiği bir ortamda, öğretmenlerin, oluş-
turulmasında yer almadıkları kararların öngörülebilir sonuç-

larından dahi sorumlu tutularak değerlendirilmelerinin kabul 
edilemez olduğunu söyledi. 

Mülakatla atamadan da sözleşmeli öğretmenlikten de 
vazgeçilmelidir 

Mülakat ve sözleşmeli öğretmenlik konusuna da değinen Yal-
çın, şöyle konuştu: “Verdiğimiz mücadele sonucu 2011 yılında 
kaldırılan sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına 2016’da 668 
sayılı KHK ile tekrar geçilmiştir. Aynı işi yapmalarına rağmen 
sözleşmeli öğretmenlerle diğer meslektaşları arasında birçok 
fark var. 

Sözleşmeli öğretmen, eşi öğretmen olmadığı durumda dahi 
eş durumu nedeniyle bir araya gelemiyor, eş ile iş arasında 
bir tercih yapmak zorunda bırakılıyor. Bu durum, aile bütün-
lüğüne ilişkin anayasal temel hakkın ihlalidir. Zorunlu hizmet, 
sözleşmeli öğretmenlik vb. cebri uygulamalardan istenilen 
sonucun alınamadığı ve bunların yeni sorun alanları haline 
geldiği bilinmektedir. 

Tek başına sözleşmeli öğretmenlik uygulaması çok ciddi 
bir sorun iken, atamaların mülakatla yapılması, yapılan mü-
lakatlar çerçevesinde adayların kazanma ya da kaybetme 
nedeninin objektif bir şekilde izah edilmemesi, birçok yazılı 
sınavdan geçen öğretmen adaylarının farklı komisyonlar-
ca bir kaç dakikalık mülakatla elenmesi adalet duygusunun 
zedelenmesine neden olmaktadır. Farklı istihdam modelle-
rinden vazgeçilmelidir. Bakanlık, öğretmenler arasında fark 
oluşturan ve öğretmenlerin özlük haklarında sorunlara neden 
olan sözleşmeli öğretmenlik uygulaması yerine, dezavantajlı 
bölgelerde çalışacak öğretmenleri teşvik edecek bir meka-
nizma geliştirmelidir.” 

Eğitim çalışanlarını şiddetten koruyacak yasal bir dü-
zenleme yapılmalıdır 

Eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin giderek arttığına işaret 
eden Yalçın, “Eğitimcilerin terörün, hain darbe girişiminin ve 
şiddetin hedefi olması eğitim camiasını umutsuzluğa düşür-
meye başlamıştır. Yaşanan mesleki erozyon öğretmeni sa-
vunmasız bırakmış, saldırılara açık hâle getirmiştir. Eğitim 
çalışanlarını her türlü şiddetten koruyacak, şiddet uygulayan-
lara gereken cezanın verilmesini sağlayacak yasal bir düzen-
leme ivedilikle çıkarılmalıdır” diye konuştu.
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politika belirlenirken tecrübesine müracaat edilmeyen, içerik, 
yöntem ve materyalleri seçme ve okul yönetimiyle ilgili karar 
süreçlerine hiçbir zaman dâhil edilmeyen, neredeyse eğitimin 
çeperinin kenarına sıkıştırılan öğretmenlerimizin, tüm bu 
yanlışların ayyuka çıktığı bir dönemde tek sorumlu ilan 
edilmesi anlamına gelecek performans taslağını haksız bir 
değerlendirme ve hukuksuz bir uygulama olarak görüyoruz. 
Yüz yüze bakanları karşı karşıya getirecek, not vermesi 
gerekeni not alana dönüştürecek, eğitimin paydaşlarını 
gerçek rollerinden uzaklaştıracak bir değerleme sisteminden 
medet ummak, sahip olduğumuz değerleri de israf etmek 
olacaktır” dedi. 

‘Biz yaptık, oldu’ anlayışını sürdürenlerin performansını 
öncelikle değerlendirmek daha doğru bir başlangıç 
olacaktır 

Okulların bulunduğu sosyal konumu, ekonomik imkânlarını, 
fiziki donanım ve altyapılarını, öğrenci profilini, ebeveynlerin 
statüleri arasındaki farkları dikkate almayan bir değerlen-
dirme anlayışının ülkenin gerçeklerinden de uzak olduğunu 
vurgulayan Yalçın, “Bu durum, eşitsizlikler içinde adalet ara-
maktan, yeni hak kayıplarına kapı aralamaktan, yeni çatışma 
alanları üretmekten başka bir işe yaramayacaktır. Eğitim 
sisteminin geldiği bu son noktada karar alıcıları hesaba dâ-

Performans değerlendirme taslağının geri 
çekilmesi ve şiddete yasal düzenleme yapılması 
talebiyle 81 ilde imza kampanyası başlattık 

2 Nisan 2018

Performans değerlendirme taslağının geri çekilmesi ve 
şiddete yasal düzenleme yapılması talebiyle 81 ilde imza 
kampanyası başlattık. “İmzanı Gönder, İradeni Göster” 
sloganıyla düzenlediğimiz kampanya dolayısıyla Sincan İMKB 
İlkokulu ve Ortaokulu’nda bir basın toplantısı yaptık. Eğitim-
Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Başkan yardımcıları 
Ramazan Çakırcı, Mithat Sevin, Şükrü Kolukısa, Hasan Yalçın 
Yayla, Atilla Olçum, Ankara 6 No’lu Şube Başkanı Uğur Kolsuz, 
Şube yönetimi ve çok sayıda eğitimcinin katıldığı toplantıda 
konuşan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, öğretmenlerin; eğitimin niteliğine ve öğretmenin 
mesleki gelişimine hiçbir katkısı olmayacak, aksine kurumsal 
bütünlüğü bozacak, mesleki motivasyonu düşürecek, çalışma 
barışını yok edecek, iş birliğini zedeleyecek, öğretmenlik 
mesleğini örseleyecek performans değerlendirme 
sürecine tabi tutulmak istendiğini belirterek, “Performans 
değerlendirme taslağının hiçbir hukuki ve kanuni dayanağı 
yoktur. Meslekleriyle ilgili konularda söz hakkı verilmeyen, 



177

EYLEMLER

Yetkililerin sessiz kalmamasını umuyor, haksızlığa ve 
zorbalığa karşı sonuna kadar mücadele edeceğimizi 
deklare ediyoruz 

“Eğitim-Bir-Sen olarak öğretmen performans değerlendirme 
taslağına hayır diyor, mesleğimizin daha fazla yıpratılması-
na müsaade etmeyeceğimizi buradan haykırıyoruz” diyen Ali 
Yalçın, “Türkiye genelinde performans taslağına itirazımızı 
tescilleyecek imzaları atıyor, şiddete dur diyecek iradeyi gös-
teriyoruz. 81 ilde üyelerimizin emeğiyle, tüm eğitim çalışan-
larının desteğiyle yükselteceğimiz bu sese, yetkililerin sessiz 
kalmamasını umuyor, haksızlığa ve zorbalığa karşı sonuna 
kadar mücadele edeceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz” ifa-
delerini kullandı. 

Konuşmanın ardından, hazırlanan dilekçe metinleri imzalandı.

hil etmeyenlerin, hatalı politika belirleyenlerin performansına 
odaklanmayanların, ‘biz yaptık, oldu’ anlayışını sürdürenlerin 
performansını öncelikle değerlendirmek daha doğru bir baş-
langıç olacaktır” şeklinde konuştu. 

Şiddet olaylarına karşı caydırıcı nitelikte yasal 
düzenleme yapılmasını acilen talep ediyor ve bekliyoruz

Eğitimin öznesi olan eğitimcilerin şiddetin nesnesi hâline gel-
diğini kaydeden Yalçın, şunları söyledi: “Artarak devam eden 
şiddet olayları birçok eğitimciyi mağdur etmekte, eğitim ca-
miasını hem tedirgin etmekte hem de üzmektedir. Önceden 
ihtimamın ve saygının odağında olan öğretmenlerimiz artık 
hakaretin, şiddetin ve itibarsızlaştırma sarmalının içine dü-
şürülmüştür. Aklıselim insanlar için bu, bir mesleğin yıpran-
ması değil, bir milletin geleceğinin yok edilmesidir. Münferit 
eylemler olmaktan çıkmış, gittikçe yaygınlık kazanmış, artık 
toplumsal bir yara hâline gelmiş bu şiddet, eğitim öğretim 
hizmetinin yürütülmesini olumsuz etkilemekte, eğitimcilerin 
verimliliğini düşürmektedir. Ayhan öğretmenlerin bir daha 
görevi başında öldürülmemesi, Yusuf öğretmenlerin sırtından 
vurulmaması, Gülhan öğretmenlerin sokakta ortasında bıçak-
lanmaması, Yunus öğretmenlerin zorbalarca darp edilmemesi 
için tüm eğitim kurumlarından sesleniyor, şiddete dur diyo-
ruz. Bu şiddet olaylarına dur diyecek bir irade gösterilmez, 
şiddet uygulayan kişiler hak ettikleri cezaya çarptırılmaz ve 
daha ciddi, caydırıcı tedbirler alınmaz ise çok daha ağır olay-
larla karşı karşıya kalabiliriz. Bu doğrultuda eğitim çalışanla-
rına karşı eğitim-öğretim hizmeti sunumundan kaynaklı şid-
det eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin alınması 
artık kaçınılmazdır. Eğitimciler olarak şiddet olaylarına karşı 
caydırıcı nitelikte yasal düzenleme yapılmasını acilen talep 
ediyor ve bekliyoruz.” 
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ediyoruz. Mursi dâhil tüm İhvan tutukluları serbest bırakılmalı, 
Muhammed Mursi’nin göreve iadesi sağlanmalı, darbenin 
asker-sivil tüm aktörleri yargılanmalıdır” dedi. 

 Mursi’ye ve Mısır halkına verilen haksız, hukuksuz kararları 
kınayan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: “İdam kararları 
Mısır’daki vahşetin tescilidir. Zulme sessiz kalmayıp 
meydanları terk etmeyerek, binlerce şehit vererek dünyada 
eşi benzerine az rastlanan örnek bir direnişe imza atanlar 
değil, darbeciler yargı önünde hesap vermelidir.”

Çin’in Doğu Türkistan’daki kapalı devre zulmünü 
kınadık 

2 Temmuz 2015 

Doğu Türkistan’da yaşanan kapalı devre zulmü protesto 
etmek, Çin zulmüne ‘dur’ demek için 81 ilde eş zamanlı olarak 
eylem yaptık. Eylemde Çin’in Doğu Türkistan’daki zulmü 
protesto ettik. Çin Büyükelçiliği önünde bir araya gelen 
Memur-Sen’e bağlı sendikaların yöneticileri ve üyeleri sık sık 
“İslam, İnsan, Özgür Türkistan”, “İnsanlık Susma, Türkistan’da 
Zulüm Var”, “Türkistan’ı Unutan Dünya Utansın”, “Türkistan’ın 
İşgali, İnsanlığın İhlali” şeklinde sloganlar attı. Eylemde bir 

Mursi için verilen idam kararını protesto ettik 

18 Mayıs 2015

Tüm illerde eş zamanlı olarak “Mursi’ye destek, Sisi’ye 
lanet” eylemi gerçekleştirdik. Mısır’da, darbeyle görevinden 
uzaklaştırılan seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin 
idama mahkûm edilmesini Mısır Büyükelçiliği önünde protesto 
ettik. 

Ankara Kuğulu Park’tan Mısır Büyükelçiliği’ne kadar süren 
yürüyüş esnasında, “Yakılacak sehpalar, yok olacak kuklalar”, 
“Katil cunta İsrail’e kukla”, “İhvan’a selam, direnişe devam”, 
“Firavun Sisi hesap verecek”, “Kahrolsun zalimler, işbirlikçi 
hainler”, “İhvan üzülme, ümmet seninle”, “Bir Musa gelecek, 
Firavun’u yıkacak”, “Müslüman uyuma kardeşine sahip çık” 
sloganları atıldı. 

Katillerin verdiği kararı tanımıyoruz 

Büyükelçilik önünde konuşan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın, “Binlerce darbe karşıtının katledildiği 
Mısır’da katillerin verdiği hukuksuz kararları tanımıyor, silaha 
ve şiddete bulaşmayarak örnek bir duruş sergileyen Mısır 
halkının yanında durduğumuzu Memur-Sen olarak deklare 

II. DESTEK VERDİĞİMİZ EYLEMLER
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bir daha oturmamaya davet ediyoruz. Bugün Çeçenistan’ın 
Ruslardan gördüğü zulmü, Doğu Türkistanlılar Çinlilerden 
görmektedir. Dünya ise bu zulme göz yummaktadır. 
Doğu Türkistan meselesi sadece Uygurların bir sorunu 
olarak görülmemeli ve vicdan sahibi insanlar bu meseleyi 
sahiplenmelidir. Doğu Türkistan’daki soydaşlarımıza destek 
olmak, faşist Çin zulmünü protesto için ve boykot için 
harekete geçelim.”

Hainlere geçit vermeyeceğimizi haykırdık 

16 Temmuz 2016 

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen olarak, darbe ve işgal girişimine 
karşı yurt genelinde alanlara çıkarak, hainleri lanetledik. 
Darbe girişimine karşı düzenlenen Büyük Kızılay Mitingi’nde 
konuşan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, darbeye karşı milletin ciddi bir irade ortaya koyduğunu 
belirterek, “Vatanı işgale, devleti ele geçirmeye, millete ayar 
çekmeye yeltenenlerin 15 Temmuz akşamı başlattığı darbeyi 
püskürten, darbeci kahpelerin yüzüne tüküren bir milletin 
mensubu olmanın onurunu, gururunu yaşıyoruz bu meydanda. 
Millete ve devlete karşı ayaklananlar, küresel şebekelerin ayak 
oyunlarına tetikçiliğe soyunanlar, millet ayaktadır, Çanakkale 
Ruhu hayattadır. Millete tank namlusu doğrultan şerefsizlere, 
millet iradesinin tecelligâhı Meclis’e bomba yağdıran hain 
hadsizlere geçit vermedik, vermeyeceğiz. Yeniden Büyük 

konuşma yapan Genel Başkan Ali Yalçın, Doğu Türkistan’daki 
zulmü lanetleyerek, “Çin mallarını boykot” çağrısı yaptı. 

Çinli askerlerin Doğu Türkistan’ı tamamen kuşatma altına 
aldığını belirten Yalçın, “Doğu Türkistan’da oruç tutmak da 
yasak. Başörtülü kadınlar taciz ediliyor, keyfi bir şekilde 
gözaltına alınıyor. Kur’an eğitimi engelleniyor, 500 bin 
civarında çocuk zorla ideolojik eğitimlere tabi tutuluyor. 
Çin hükümeti, farklı Türkçe lehçelerinde konuşan yerli 
halkı Çinceyi kullanmaya zorlayarak asimilasyon politikaları 
uyguluyor. Mal varlıklarına keyfi bir şekilde el konuluyor, 
seyahat özgürlükleri kısıtlanıyor. Türkistanlı kadınlar, ‘plan 
dışında’ hamile kaldıklarında hamileliklerinin son günleri 
dahi olsa mecburi kürtaja tabi tutuluyor. Nüfus planlaması 
dışında olan çocukların gizli olarak dünyaya getirilmesi 
hâlinde ise aileler çok yüksek maddi cezalara maruz kalıyor, 
doğum yapan kadın veya eşi memur ise bu kişinin görevine 
son veriliyor. Bu hukuksuzluklara, zulümlere, yasaklara 
ve baskılara itiraz edenler evlerinden alınıyor, demokratik 
eylem hakkını kullananlar sokak ortasında öldürülüyor. Halka 
önder olabilecek kapasitedeki bazı âlimler de zehirlenerek 
öldürülüyor” dedi. 

Çin hükûmetinin, Doğu Türkistan’da Uygur nüfusunu azaltarak 
bölgeyi Çinlileştirmek istediğini dile getiren Yalçın, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Bu zulme ‘dur’ demek için tüm vicdan 
sahiplerini ayağa kalkmaya, Çin zulmü son bulana kadar 



180

OL AĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU

ve dışarıdan destek veren tüm antidemokratik güçler hak 
ettikleri cevabı almıştır. Böylelikle cuntacılara darbeler 
dönemi açılmamak üzere kapatılmıştır. Darbeler döneminin 
kapanmasının en büyük aktörü, mimarı millettir, millet 
iradesidir. Kahraman milletimiz bu görevini devam ettirmeli, 
alanlardan, meydanlardan gür bir sesle haykırmaya, sesini 
ve sözünü yükseltmeye, iradesine çok daha güçlü bir şekilde 
sahip çıkmaya devam etmelidir” diye konuştu. 

Çanakkale ruhundan vazgeçmeden, omuz omuza ve daima 
ayakta, teyakkuzda olacaklarını dile getiren Yalçın, “Sakarya 
ayağa kalkmıştır ve Türkiye’nin üzerinde çöreklenen 
kara bulutları dağıtmıştır. Memur-Sen olarak, Türkiye’nin 
geleceğine sahip çıkmakta kararlı olacağız. Pes etmek yok, 
yılmak yok, korkmak yok; milletin öncüsü olmaya, milletle 
birlikte hareket etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye, Güçlü Türkiye, Ümmetin Umudu Türkiye iradesinin 
garantörleri bu meydandadır. Bu meydan, ülkesine, milletine, 
devletine sahip çıkan, ‘ezan susmaz, bayrak inmez’ diyen 
kahramanların toplanma alanıdır” dedi. 

Millete giydirilmek istenen vesayet gömleğini tarihin çöp 
sepetine gönderdiklerini, ihanet çetesini, cunta hareketini, 
paralel devlet şebekesini püskürterek milletimizin şanlı 
tarihine yeni ve büyük bir zafer daha eklediklerini kaydeden 
Yalçın, şöyle konuştu: “Alçakları yurdumuza uğratmayan 
atalarımızın, dedelerimizin, nenelerimizin emanetine sahip 
çıktık, vasiyetine sadık kaldık. İhanet ile merhameti aynı 
cümlede dahi kullanmaktan hayâ eden bu millet, cuntacıları, 
darbecileri, milletin üniformasıyla hainlik yapan itleri 
affetmedi, affetmeyecektir.” 

Darbeler döneminin kapanmasını millet sağlamıştır 

Darbelerden ve cuntacılardan asla korkmadıklarını 
vurgulayan Yalçın, “Korkmadığımız, darbecileri ve onların 
azmettiricilerini korkuttuğumuz için bu meydandayız. 
İçinde kim varsa, arkasında hangi ülke, grup varsa bu 
darbe girişiminin faillerine, azmettiricilerine hesap sormak 
kararlılığımızı göstermek için buradayız. Bugün demokrasi 
kazanmıştır, darbeciler kaybetmiştir. Demokrasiyi savunanlar 
kazanmış, darbe seviciler kaybetmiştir. Darbeye içeriden 
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temalı evrensel bildirgeyi kaleme alanlarla, bebek, çocuk, 

kadın demeden Halep başta olmak üzere, yanı başımızdaki 

bölgeye kan pazarı kuranlar aynı kimlikler. Hedefi sömürü, 

yöntemi terör, zulüm ve zorbalık olan küresel şebeke, insan 

hakları ve insan onuru odaklı evrensel huzur, evrensel barış 

ve evrensel refahı imkânsız kılmak için her yolu deniyor” dedi. 

Soykırım platformu kuranların maskesini düşürmeliyiz 

Küresel rekabetin öncülerinin, Halep’te yaşanan insani 
rezaletin de öncüleri olarak arzıendam ettiklerini ifade eden 
Yalçın, şöyle konuştu: “Birleşmiş Milletler’in Beşli Çetesi, 
dünyayı kendilerinin arazisi, insanlığı kendilerinin kölesi gibi 
görüyor. Öldürüyor, öldürtüyor. Sömürüyor ve semiriyor. 
Vahşet ve şiddet pazarı kurması için terör örgütleri kuruyor 
ve onlara vekâlet veriyor. Bütün bunlara itiraz etmeden, bu 
düzeni yok etmeden, insan haklarından bahsetmek de insan 
olmayı hak etmek de mümkün değildir. Bu düzenin sahiplerinin 
egemenliğine, seyislerinin, tetikçilerinin, işbirlikçilerinin 
eylemlerine son vermeden, insan onurunu korumak bir tarafa 
insanı korumak mümkün değildir. Bunun farkında olduğumuz 
için buradayız. Halep’in düşmesini engellemek, Halep’te 
katliam yapanların, soykırım platformu kuranların maskesini 
düşürmek için buradayız.”

Halep’e özgürlük için yürüdük 

10 Aralık 2016

Dünya İnsan Hakları Günü’nde, kuşatma ve bombalar 
altındaki Halep için yürüdük, katliamları protesto ettik. Sivil 
toplum örgütlerinin de destek verdiği yürüyüşte, sık sık 

“Halep’i unutan dünya utansın”, “Esed gitmeli, zulüm bitmeli”, 

“Kahrolsun zalimler, soykırımcı hainler”, “İnsanlığın gereği 

kurtarmaktır Halep’i”, “Zalim Esed, katil Putin”, “Müslüman 

uyuma! Kardeşine sahip çık” sloganları atıldı. 

İstanbul Tünel’den başlayan protesto yürüyüşü, Galatasaray 

Lisesi önünde yapılan basın açıklamasıyla sona erdi. Eğitim-

Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, burada 

yaptığı konuşmada, Dünya İnsan Hakları Günü”nün, İnsan 

Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabul edilişinin üzerinden 68 

yıl geçtiğine dikkat çekerek, Halep, Musul, Filistin, Arakan 

ve daha nice Müslüman beldelerde, insan haklarının, insan 

onurunun, insan hakları bildirgesinin geçersiz kalmasını 

eleştirdi. Yalçın, “İnsan Hakları Bildirgesi’nin yetmiş yıla yakın 

geçmişine baktığımızda gördüğümüz acı gerçek şu: Bildirge 

evrensel fakat insan haklarının insan özneli kapsamı evrensel 

düzeye ulaşamamış. 1948’de insan hakları ve insan onuru 
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İHH Başkanı Bülent Yıldırım’ın da bir konuşma yaptığı mitingin 
andından Cilvegözü Sınır Kapısı’na yürüyüşe geçildi.

İdlib katliamını İran ve Rusya Büyükelçiliği önünde 
kınadık 

7 Nisan 2017

Esad rejiminin İdlib’de gerçekleştirdiği kimyasal saldırıları İran 
ve Rusya Büyükelçiliği önünde kınadık. Yoğun katılımın olduğu 
eylemde, BAAS rejimi, Rusya, İran ve emperyalizm aleyhinde 
sloganlar atıldı. İlk olarak İran Büyükelçiliği önünde gıyabi 
cenaze namazı kılan üyeler, daha sonra İdlib’de katledilenlerin 
temsili tabutlarını taşıyarak Rusya Büyükelçiliği’ne yürüdü ve 
tabutları Rusya Büyükelçiliği önüne bırakarak tepkisini dile 
getirdi. 

Rusya Büyükelçiliği önünde bir basın açıklaması yapan Eğitim-
Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Kahrolsun 
vahşet koalisyonu. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz. İnsanlık, 
vahşete karşı birleşip hem Rusya’yı hem ABD’yi ve İran’ı hem 
de Esad’ı veto etmelidir” dedi. 

Geçmişte olduğu gibi bir araya gelerek insanlığın kanayan 
yaralarını saracaklarını ifade eden Yalçın, “İşte o zaman 
çocuk tabutları değil, umut taşıyacağız dünyaya. O zaman 
bu tabutların içinde çocuk bedenleri değil, emperyalistlerin 
kirli tezgâhları, BM’nin suskunluğu, AB’nin tel örgüleri, mezhep 

Halep’teki katliamın durdurulması ve insani 
yardım koridorunun açılması talebiyle Cilvegözü 
Sınır Kapısı’nda miting düzenledik

17 Aralık 2016

Halep’teki katliamın durdurulması ve insani yardım 
koridorunun açılması talebiyle İHH ile birlikte Cilvegözü Sınır 
Kapısı’nda miting düzenledik. “Halep’e Yol Açın” sloganıyla, 
Türkiye’nin 81 ilinden yola çıkan yardım konvoyu Cilvegözü 
Sınır Kapısı’na ulaştı. Konvoya katılan on binler, “Halep 
bombalara terk edilemez”, “Halep kuşatma altında”, “Halep 
yanıyor” yazılı dövizlerle katliamları protesto ederek dualar 
okudu. 

Mitingde konuşan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, insanlıktan çıkmış canilere müsaade 
etmeyeceklerini vurgulayarak, “Halep sıradan bir şehir değil. 
Çanakkale’de 7 bin şehit veren Halep, yönünü bize döndürdü 
ise, çığlıklarını size duyuruyorsa, bu sesi dünyaya duyurmak 
da bizim görevimizdir. Sivillerin tahliyesi noktasında kesinlikle 
geri adım atmayacağız. Sizlerin, rahatınızı terk ederek yola 
revan olmanız, insanlığın ölmediğinin ispatıdır. Sizler gibi 
duyarlı insanlarımız olduğu müddetçe Halep’e yol açılacaktır 
ve insanlık ölmeyecektir. 81 ilden gelen bütün Memur-Sen 
teşkilatları buradalar, onlara ve yardımlarımıza vesile olan 
yardım kuruluşlarına teşekkürlerimi sunuyorum.” 
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“Katil FETÖ, İşbirlikçi NATO” sloganlarının atıldığı eylemde 
konuşan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, “Helikopterler, uçaklar, tanklarla terörün hâkim 
olduğu karanlık geceyi, millet inancıyla, kanıyla, duasıyla ve 
direnişiyle aydınlığa çevirdi. Millet; millî birlik, beraberlik ve 
bağımsızlığımızı ortadan kaldırmayı hedefleyen FETÖ’cüleri 
12 saatte dize getirdi, onuru ve erdemi tercih etti. Millet yüzü 
emperyalizme, gönlü paraya dönük olanları yerle bir etti ve 
zorbalara teslim olmak yerine zorlu bir mücadeleyi göğüsledi. 
Acizliği ve teslimiyeti kabul etmedi. Meydanlarda, sokaklarda 
canları pahasına eşsiz bir destan yazan millet şimdi hukuk 
önünde hesap sorulsun istiyor. Fetullahçı Terör Örgütü, kirli 
emelleriyle birlikte tümüyle bertaraf edilsin diyor” ifadelerini 
kullandı. 

Tankları milletin üzerine sürenleri unutmayacağız 

15 Temmuz gecesini unutmadıklarını ve unutmayacaklarını 
vurgulayan Yalçın, “Kurumlar içerisinde vesayet oluşturanları, 
işgal, darbe ve katliam emrini verenleri, ‘Ezin, yakın, vurun, 
acımayın’ diye talimatlar yağdıran apoletli teröristleri, tankları 
milletin üzerine sürenleri, alçak uçuşla alçakça katliam 
yapanları unutmayacağız. İşgal gecesini, katliamları ve apoletli 
teröristlerin hain eylemlerini ‘tiyatro’ diyerek meşrulaştırmaya 
çalışanlar ile işgale destek veren küresel şer odaklarını da 
unutmayacağız. Unutmayacağız Şehit Ömer Halisdemir’i. 
Unutmayacağız şehitlerimizi. Unutmayacağız gazilerimizi. 

asabiyeleri, ulusal çıkar putları, Şebbiha medyasının algı 
operasyonları ve ümmetin sessizliği olacak. O halde biliyor ve 
haykırıyoruz ki, ancak bir olursak, biz olursak başaracağız” 
şeklinde konuştu. 

Memur-Sen olarak, çağın vicdanı olma sorumluluğuyla 
hareket ettiklerinin altını çizen Yalçın, eylemlerle, programlar 
ve dualar eşliğinde Suriye halkını desteklediklerini dile 
getirerek, “BM’nin yapısının değişmesi için her platformda 
‘Dünya beşten büyüktür’ iradesini savunduk, savunacağız. 
Bugüne kadar yaptığımız gibi yine zulümleri ifşa etmeyi, 
zalimlerle hesaplaşmayı sürdüreceğiz. ‘Esad gitmeli, zulüm 
bitmeli’ demekten vazgeçmeyeceğiz. Suriye halkı özgürleşene 
kadar ‘Rusya ve İran, Suriye’den defol’ diye haykırmayı 
bırakmayacağız” açıklamasında bulundu.

Zalimler en ağır şekilde cezalandırılsın 

22 Mayıs 2017 

Sincan Cezaevi Yerleşkesi mahkeme salonunda başlayan 15 
Temmuz hain darbe girişiminin çatı davası öncesi, FETÖ’cü 
hainleri mahkeme önünde protesto ettik, şehit ve gazi 
ailelerine destek verdik. 

Memur-Sen Yönetim Kurulu, Memur-Sen’e bağlı sendikaların 
başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda 
vatandaşın katıldığı ve “Zalime merhamet, vatana ihanet”, 
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operasyonu sürdürülüyor. Mavi Marmara’yı unutmak, Mavi 
Marmara’yı susturmak demektir. Mavi Marmara’nın susması, 
vicdanın susması, fıtratın, insanlığın susmasıdır” dedi. 

Mavi Marmara antiemperyalist bir reddiyedir 

Filistin’in farkında olmadan yalnızlığa terk edildiğini ifade 
eden Yalçın, İsrail’in işgalci politikalarının da göz göre göre 
hayata geçirildiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın 
seçim vaatlerinden birinin Kudüs’ün İsrail’in başkenti olacağı 
yönünde olduğunu hatırlatan Yalçın, “Mescid-i Aksamız 
her gün Siyonist postallarca kirletiliyor, arkeolojik kazı adı 
altında yıkılmak isteniyor. Kudüs’te ezanlar susturuluyor. 
Yerleşimci politikasıyla Kudüs parsel parsel işgal ediliyor. 
Hz. Peygamber’in, Hz. Ömer’in, Sultan Selahaddin’in emaneti 
Kudüs, her geçen gün bir İsrail kentine dönüştürülüyor” 
ifadelerini kullandı.

Cesaretlerini, ruhlarını ve vatanımızı bize emanet bırakan 
kahramanlarımızı unutmayacağız. Şimdi emanete sahip çıkma 
vaktidir. Emanetimize sahip çıkıyor, ‘Zalimler İçin Yaşasın 
Cehennem’ diyoruz. Davamıza sahip çıkıyor, ‘Zalimler en ağır 
şekilde cezalandırılsın’ istiyoruz. Geleceğimize sahip çıkıyor, 
‘FETÖ’nün üst aklından, mimarlarından, destekçilerinden 
ve tetikçilerinden yargı önünde hesap sorulsun’ diyoruz. 
‘Toplumsal ve inanç dokumuzu tahribat eden, İslam’ın temel 
ilkelerini hedef alan, din kisvesi altında örgütlenen terörist 
yapılanma tümüyle tasfiye edilsin’ istiyoruz. Altını çizerek 
belirtiyoruz: Adaletten kimse kaçırılamaz. Geçmiş darbelerin 
açtığı yaralar tümüyle sarılmamışken verilecek küçük bir 
taviz anlatılamaz, kabul edilemez” dedi.

Mavi Marmara’nın susması vicdanın susmasıdır 

31 Mayıs 2017

Kudüs ve Filistin’de yaşanan drama dikkat çekmek amacıyla 
düzenlenen Özgür Kudüs yürüyüşüne katıldık. İHH’nın İstan-
bul’da düzenlediği ve pek çok sivil toplum kuruluşu temsilcisi-
nin de destek verdiği yürüyüş Tünel’den başlayıp Galatasaray 
Lisesi önünde sona erdi. Burada bir konuşma yapan Eğitim-
Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Mavi Marmara 
şehitleri gibi, Mavi Marmara davasını da unutmayacaklarını 
vurgulayarak, “Emperyalistler, Siyonistler ve dostları istiyor-
lar ki,  Mavi Marmara unutulsun, konuşulmaya korkulsun ve 
utanılsın. Bu amaçla bir intikam planı içerisinde çirkin bir algı 
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15 Temmuz ruhunu daima diri tutacağız 

15 Temmuz 2017 

15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında Memur-Sen’e 
bağlı sendikalarla birlikte Güvenpark’a yürüyüş düzenledik. 
81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yürüyüşlerde, 249 
şehidi temsilen, fotoğraflarının basılı olduğu tişörtlerle büyük 
meydanlara hareket edildi. Yoğun katılımın ve büyük bir 
coşkunun olduğu yürüyüşlerde, 15 Temmuz hain kalkışması 
kınandı, bir daha yaşanmaması için, “15 Temmuz Ruhu Diri 
Tutulsun” çağrısında bulunuldu. 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bir 
yıl önce FETÖ’nün hain bir şekilde millete boyun eğdirmeye 
çalıştığını belirterek, “Bu girişimi bir darbenin yanında bir işgal 
girişimi olarak değerlendiriyoruz. Darbe ve işgal girişiminde 8 
binden fazla askeri personel, 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank,  
246 zırhlı araç, 3 askeri gemi ve 4 bine yakın silah bu millete 
karşı kullanıldı. Meclis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Özel 
Harekât Daire Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT 
saldırıya uğradı. Genelkurmay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 
TRT ve onlarca kurum işgal edildi. Onlarca kurumun işgalini 
ise millet engelledi. Darbe girişimi sonucu 250 kahraman 
kardeşimiz şehit, 2 bin 193 kardeşimiz de gazi oldu. 15 
Temmuz bize iki şey hatırlatıyor: Birincisi, FETÖ’cü ihanet; 
ikincisi, kahramanca direniş, vatana sadakat, şehadet 
ve yeniden diriliş. İhaneti de sadakati de unutmayacağız 

ve unutturmayacağız. Çünkü gaflete uyuyan ihanete 
uyanır. 15 Temmuz bir şehadet geçididir. Çanakkale’nin 
kınalı kuzularının, Kafkasların, Sarıkamışların, Yemenlerin 
hikâyesidir. 15 Temmuz bir şehadet şölenidir! 15 Temmuz 
bir diriliş gecesidir! 15 Temmuz bir iman manifestosudur! 15 
Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi. 

Meydanları fethettik, hainleri defettik 

Memur-Sen olarak o gece 1 milyon üyesiyle alanlarda oldukla-
rını kaydeden Yalçın, ‘destanlar yayılır mezarımızdan’ diyerek 
alanlara akın ettiklerini söyledi. Darbenin FETÖ tarafından 
değil, üst akılları tarafından tasarlandığını ifade eden Yalçın, 
şöyle konuştu: “FETÖ’cü darbecilere sahip çıkan, kucak açan 
ülkelere de buradan sesleniyoruz: Bu milleti PKK ile DAİŞ ile 
yıkamadınız, FETÖ’yle de yıkamayacaksınız. Artık darbelerle 
millete baş eğdirme devri 15 Temmuzla kapanmıştır.” 

FETÖ davalarının, Türkiye’nin darbeler tarihinin kirli parante-
zini kapatan 15 Temmuz direnişinin son hamlesi olması nede-
niyle stratejik olduğunun altını çizen Yalçın, “Millet olarak, bu 
davanın hem mağduru hem müştekisi hem tanığı hem müda-
hiliyiz. 15 Temmuz’da kanımızla kurtardığımız emanetimizin, 
davamızın, geleceğimizin, inancımızın, sinsi stratejilerde kay-
bedilmesine izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu. 

Açıklamanın ardından, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve 
Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, şehitlerimiz 
için okunan 1001 hatmin duasını yaptı.
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“Ama yanılıyorlar! Selahaddin yürekli Abdurrahmanların 
intifadası karşısında yenilecekler ve diz çökecekler. Ömrünü 
Kudüs’e, Filistin’e, Aksa’ya adanmış Ayşelerin onuru karşısında 
kaybedecekler. Orta Doğu’dan, Makam-ı Miraç’tan, Mevki-i 
İsra’dan, Kudsi Şerif’ten defolup gidecekler” dedi. 

İnsanlığın, emperyal zulüm düzeninin yıkılışının final sahnesine 
hazırlandığını kaydeden Yalçın, şunları söyledi: “Yıkılışı 
engellemek, final sahnesini erteletmek için çırpınan zavallılar 
var. Bu sefer sadece Filistin değil, bütün yerküre İntifadada. 
Bir imzayla Kudüs’ün tapusunu İsrail’e verebileceğine inanan 
bu ahmaklara sadece  ‘Hadi oradan’ diyorum.” 

Mitingde, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Cuneydi’nin 
amcası Reşat El Cuneydi, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, 
AGD Genel Başkanı Salih Turhan, Cihannüma Genel Başkan 
Vekili Ahmet Akça ve ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu da 
birer konuşma yaptılar.

On binlerle ‘Kudüs’e Özgürlük, İnsanlığa Barış’ için 
Anadolu Meydanı’nda bir araya geldik 

17 Aralık 2017 

Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, 
Ankara Anadolu Meydanı’nda ‘Kudüs’e Özgürlük, İnsanlığa 
Barış’ mottosuyla tüm dünyaya ‘Özgür Kudüs’ mesajı verdik. 
Meydanda toplanan on binler, tek yürek olarak, ABD’nin 
kararını tanınmadıklarını, başkenti Kudüs olan özgür Filistin 
Devleti’ni tanıdıklarını deklare etti. Mitingde, Kudüs direnişinin 
sembolü Cuneydi’nin amcası Reşat el-Cuneydi’nin yanı sıra 
çağrıcı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de coşkulu kitleye 
hitap etti. Programda, Hamas Lideri İsmail Haniyye video 
konferans yoluyla mitinge bağlandı, on binlere çağrıda 
bulundu. 

Memur-Sen, Hak-İş, İHH, AGD, Cihannüma, ÖNDER gibi sivil 
toplum kuruluşlarının yanı sıra yüzün üstünde sivil toplum 
kuruluşu temsilcisi ve üyesi, on binlerce Kudüs sevdalısı 
vatandaş, Ankara Anadolu Meydanı’nda bir araya geldi. ‘Özgür 
Kudüs’ iradesini alanlardan tüm dünyaya duyuran katılımcılar, 
ABD ve İsrail’i protesto etti, Kudüs’ün yanında olduklarını 
deklare etti. 

Selahaddin yürekliler kazanacak 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, elleri 
kanlı, cüzdanları dolu Siyonistlerin, silahla, olmadı parayla 
Arz-ı Mevud’u gerçekleştireceklerini zannettiklerini belirterek, 
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‘Darbeciler mahkûm edilmeli, ülke vesayetten 
temizlenmeli’ 

12 Şubat 2018 

28 Şubat Darbesi’nin karar duruşmasının görüldüğü Ankara 
Adliyesi önünde bir araya gelerek kitlesel basın açıklaması 
yaptık. Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, darbelerin Türkiye’deki vesayet sistemini ayakta tutan 
temel unsurlar olduğunu söyledi. Vesayetle mücadelenin 
darbecilerle yargısal mücadeleyi gerektirdiğini kaydeden 
Yalçın, 28 Şubat darbe davasını, darbe düzeneğini sonsuza 
kadar çöpe atmak için tarihi bir fırsat olarak gördüklerini, bu 
fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. 

Görülmekte olan 28 Şubat darbe davasında karar aşamasına 
gelinmiş olmasının sevindirici olduğunu belirten Yalçın, 
“Milyonlarca insanı mağdur eden, millete ihanet eden, belli 
odakların hesapları adına bu ülkenin maddi manevi bütün 
birikimini yağmaya açan 28 Şubat darbecilerinin hak ettikleri 
cezalara çarptırılmaları, bütün milletin olduğu gibi bizim de 
beklentimizdir” dedi. 

“Bilinçli olarak sanık kürsüsünden kaçırılan ve 28 Şubat 
darbesinin sivil ayağını oluşturan bütün kesimler mutlaka 
yargılanmalıdır” diyen Yalçın, darbe sürecinde etkin rol 
oynadığı hâlde darbeden sorumlu tutulmayıp yargılanmayan 

kesimler olduğunu, o kesimlerin de sürece dâhil edilerek 
yargılanmaları gerektiğini kaydetti. 

Darbelerle mücadelenin bir diğer önemli ayağının da 
darbecilerin kurdukları düzeneklerin değiştirilmesi ve 
darbecilerin sebep olduğu mağduriyetlerin giderilmesi 
olduğunu vurgulayan Yalçın, “Bu meyanda binlerce insanın 
haksız yere ceza almasına neden olan brifingli yargı kararları 
iptal edilmeli, hâlâ sürmekte olan mağduriyetler son 
bulmalıdır. 28 Şubat, sonuçları itibarıyla mağdurları açısından 
da sona ermeli, bu son 28 Şubat olmalıdır” şeklinde konuştu.
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edemeyenlerin Trump’ın çılgınlıkları olarak gördüğü bu 
saldırgan siyaset, esasen çökmekte olan yeni sömürge 
düzeninin getirdiği telaştan kaynaklanmaktadır. Yeni sömürge 
düzeninin başını çeken ABD’nin saldırganlığı, dünyanın artık 
eski dünya olmadığının en açık kanıtıdır” şeklinde konuştu. 

Türkiye için artık en büyük tehdit ve problemin ABD 
olduğunu vurgulayan Yalçın, “ABD, Türkiye’yi ambargolarla, 
tehditlerle, şantajlarla rehin almak istemektedir. Bu süreç 
15 Temmuz’da sekteye uğrayan saldırının açık bir devamıdır. 
Ama başaramayacak, zilleti tadacaktır. Biz bir milyonu aşan 
üyemizle, Memur-Sen ailesi olarak, bugün burada tepki veren 
sivil insanlar olarak diyoruz ki, ABD yanlıştan dönmezse 
misliyle karşılık verilmelidir” ifadelerini kullandı.

ABD’nin hukuksuz yaptırım kararını   
ABD Büyükelçiliği önünde protesto ettik 

3 Ağustos 2018

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
sömürgeci düzenin müttefik değil köle, ortak değil müstemleke 
aradığını ifade ederek, “Bu nedenle ABD, emperyalizme 
boyun eğmeyip, yeni sömürge düzenine itiraz eden Türkiye’yi 
hedef almaktadır. Ama artık karşısında uzlaşma adı altında 
ihanete, ittifak adı altında esarete eyvallah diyen bir Türkiye 
yok! Çünkü artık Yeni Türkiye tehditlere pabuç bırakmayan 
Türkiye’dir. Boyun eğmeyi zillet, tavizi ihanet bilen Türkiye’dir. 
ABD’nin yaptığı çılgınlık falan değil, düpedüz küstahlıktır, 
hadsizliktir” dedi. 

Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye’ye karşı hukuksuz 
yaptırımını ABD Büyükelçiliği önünde protesto ettik. Memur-
Sen’e bağlı sendikaların yönetimleri, üyeler ve çok sayıda 
vatandaşın katıldığı eylemde, “Kahrolsun ABD emperyalizmi”, 
“Emperyalist devlet yıkılacak elbet”, “ABD terörden desteğini 
çek” sloganları atılarak, ABD’nin yaptırım kararı telin edildi. 

Genel Başkan Ali Yalçın, burada yaptığı konuşmada, 
emperyalist Neocon Siyonizmin devletleşmiş biçimi olan 
ABD’nin küresel zorbalığı sürdürebilmek için bütün dünyaya 
şantaj ve tehditlerle saldırdığını belirterek, “Meseleyi idrak 
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1 Mayıs’ı kutlamak için alanlardayız” dedi. Hak davasının bu 
çağdaki kararlı emanetçileri olarak, sömürülenlerin ‘artık 
yeter’ haykırışına, ezilenlerin ‘bizi kurtarın’ çırpınışına, açların, 
açıkta kalanların ‘bize el uzatır mısınız?’ bakışına, özgürlük 
isteyenlerin ‘yasaklara son’ diyerek ayağa kalkışına ses 
vereceklerini kaydeden Yalçın, şunları söyledi: “El uzatacağız, 
destek vereceğiz. Hep birlikte, inanarak, çalışarak, azimle 
ve kararlılıkla dünyanın kirli düzenine son vereceğiz. BM’ye 
‘dünyanın 5’ten büyük olduğunu’ kabul ettireceğiz, öncülük 
edeceğiz.  Yeni bir dünya diyorsak, yeni bir dünya düzeni 
kurmak istiyorsak; önce milletimizin iradesine yönelik 
oyunları boşa çıkarmalıyız. Medeniyet coğrafyamızın 
lider ülkesi devletimize yönelik kirli operasyonlara izin 
vermemeliyiz. Bu millet, tam bir asır ‘vesayetin’, ‘medeniyet 
değerlerine ihanetin’, ‘küresel şebekenin sömürü düzenine 
esaretin’ mahkûmu yapıldı. Seçmemize, seçilmemize, 
seçtiklerimize izin vermediler. Seçtiklerimize darbe yaptılar, 
idam sehpasına gönderdiler, o kirli tarihi demokrasi bayramı 
diye kutlattılar. Devletin kasasının soyulmasına dur diyen 
milletin gönlündeki Başbakan’a, ‘Savunan Adam’a diş bilediler. 
28 Şubat kararlarıyla, inananları fişlediler, dışladılar, ikna 
odalarında imha süreçlerine soktular. Başörtülü kızlarımıza, 

Konya’da tarihi 1 Mayıs 

1 Mayıs 2015

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Memur-Sen ve Hak-İş, 
on binlerce emekçiyle birlikte büyük bir coşkuyla Konya’da 
tarihi bir 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdi. 

Konya Şehir Meydanı’nda, “Daha Güçlü Demokrasi İçin Yeni 
Anayasa” sloganıyla gerçekleştirilen 1 Mayıs mitingi, yoğun 
katılımla ve büyük bir coşkuyla yapıldı. İlk kez 1 Mayıs 
kutlamaları Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı, dualar edildi. 

Davul zurna eşliğinde halaylarla, türkülerle, ellerindeki 
pankart ve dövizlerle meydanı dolduran Memur-Sen ve Hak-İş 
üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Konyalılar alanı 
renklendirdi. Açılış konuşmalarından sonra 1 Mayıs bildirisini 
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı 
Habibe Öçal ve Hak-İş Kadın Komitesi Temsilcisi Fatma Yavuz 
okudu. 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yaptığı 
konuşmada, “Emeğin, emekçilerin, kamu görevlilerinin, 
işsizlerin birlik ve mücadele gününde bir aradayız. Haksızlığa 
itiraz, sömürüye isyan etmek için, haklarımızı haykırmak, 

III. 1 MAYIS EMEK ve DAYANIŞMA GÜNÜ ETKİNLİKLERİ



190

OL AĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU

personelin kadroya geçirilmesini, üniversite mezunu işçilerin 
kadroya geçirilmesini istiyoruz. 

Biz, hakça bölüşmeye, adil paylaşmaya zemin olacak demok-
ratik, sosyal, hukuk devleti anlayışını önemsiyoruz. 

Örgütlenme hakkına ilişkin engellerin kaldırılmasını, kamu 
görevlilerine yönelik bütün kılık-kıyafet dayatmalarının sona 
ermesini, kamu görevlilerine siyaset ve grev hakkı verilmesini 
istiyoruz.

Kamu görevlilerine refah artışından pay verilmesini, disiplin 
cezalarının affedilmesini, 2005’ten sonra göreve başlayanla-
ra, başlayacaklara bir derece verilmesini istiyoruz.

Emeklilerin maaşlarının ve emekli ikramiyesinin yükseltilme-
sini, ek ödemelerin tamamının emekli maaşına ve ikramiyesi-
ne yansıtılmasını, bütün kamu görevlilerinin ek göstergeden 
yararlanmasını ve ek göstergelerinin artırılmasını talep edi-
yoruz.

Fazla çalışma ücreti ödenmesini ve fazla çalışma ücretleri-
nin artırılmasını, kadına yönelik şiddetin, kamu görevlilerine 
yönelik şiddetin sona erdirilmesini, kamu görevlilerinin işçi-
likte geçirdikleri sürelerin tamamının hizmetten sayılmasını 
istiyoruz.

Biz, bu ülkenin kamu görevlileri, işçileri, emeklileri, kadınları, 
asgari ücretlileri, engellileri ve bütün vatandaşları için hakkı-
mız olanı istiyoruz, haklarımızı istiyoruz.

Ağustos ayında gerçekleştireceğimiz 3. Dönem Toplu Sözleş-
me sürecinde toplu sözleşme masası, ‘bütçe disiplini’ söyle-
miyle esaret altına alınmasın diyoruz.

Kamu işvereninin bütçe disiplini ile adil paylaşım arasındaki 
dengeyi gözeten tekliflerle masaya gelmesini bekliyoruz. Top-
lu sözleşmenin bütçeye yük olarak görülmesi yaklaşımından 
vazgeçilsin istiyoruz. 

7 Haziran’da milletin onayını alarak kamu işvereni sıfatıyla 
toplu sözleşme masasına oturacak yeni hükümetin; kamu gö-
revlilerinin mali, sosyal ve özlük haklarına ilişkin beklentilerini 
karşılayacak bir yaklaşımla masaya gelmesini bekliyoruz.” 

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da bir konuşma yaptı.

kardeşlerimize, ablalarımıza üniversitelerde, kamu 
kurumlarında, milletin meclisinde had bildirmeye yeltendiler. 
IMF’ye borçlanmayı makul, yüksek faizi makbul gösterdiler. 
Sekiz yıllık kesintisiz eğitimi bilimsel, katsayı zulmünü 
istatistiksel zorunluluk olarak yutturmaya kalkıştılar. Hastane 
kuyruğuna girmeyi ‘ödememiz gereken bedel’, emeklilerimizin 
maaş kuyruğunda ölmesini ‘vakti gelmiş ecel’ saydılar. Millet 
iradesini kapatmaya, demokrasiyi karartmaya kalkıştılar. 
Ancak, milletin vesayet çukurlarını kapatmasını, egemenliği 
yeniden ele almasını engelleyemediler, engellemeyecekler.” 

Taleplerimiz 

Yalçın, konuşmasının sonunda taleplerini şu şekilde sıraladı: 
“Siyasi partiler seçim vaatlerini açıkladılar. Biz de, seçimden 
sonra iş başına gelecek hükümetten, toplu sözleşme masa-
sından beklentilerimizi, teklif ve taleplerimizi Konya Şehir 
Meydanı’ndan haykırıyoruz.  Biz, emeğe, alın terine değer ve-
rilmesini, ekmeğimizin artmasını, saygın iş ve emek konusun-
da ülkemizin dünya liginde zirveye çıkmasını istiyoruz. Biz, 
insan onuruna yaraşır çalışma şartları ve özlük hakları talep 
ediyoruz. İş güvencesi kırmızı çizgimiz diyoruz; güvencesiz 
çalışmaya son verilmesini, işsizliğin sorun olmaktan çıkarıl-
masını, istihdamın artırılmasını, bu ülkenin kamu görevlileri 
olarak ekonomik büyümeden, refah artışından pay istiyoruz. 

Kapitalizmin, neo-liberalizmin, emperyalizmin dayattığı taşe-
ron işçiliğe son verilmesini, taşeron işçilerin kadroya alınma-
sını, kurum ayrımı yapmadan 4/B ve 4/C’li bütün sözleşmeli 
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Batılı sistemler Müslümanların ayağa kalkmasını bu yüzden 
engelliyorlar. O nedenle Müslüman ağırlıklı coğrafyaların 
enerjisini savaşlarla yok etmeye çalışıyorlar. İşte Orta 
Afrika Cumhuriyeti, İşte Arakan, İşte Patani, Doğu Türkistan, 
Afganistan, Bir tarafta Filistin, Suriye, Irak, Bangladeş, diğer 
tarafta Mısır, Kırım, Libya ve Çeçenistan. Savaşlar, baskılar, 
katliamlar, darbeler, sürgünler, zindanlar, açlık ve terör.” 

Onların masadan eli boş döndüğünü ifşa, toplu sözleşme 
masasından istediğini alan sendikacılığı icra ettik 

Toplu Sözleşme sürecine de değinen Yalçın, “1 milyona koşan 
Memur-Sen ailesinin neferleri, Memur-Sen ayağa kalkarken, 
Toplu Sözleşme masasına çakılıp kalan sendikacılar, Memur-
Sen büyüdükçe ufalan sendikalar, merak ediyorlar. Memur-
Sen bu dönem hangi kazanımları elde edecek. Haklılar, 1 Mayıs 
meydanlarında dile getirdiğimiz talepleri, toplu sözleşme 
masasına taşıdığımız teklifleri kazanıma dönüştürdüğümüzün 
farkındalar. Onların masadan eli boş döndüğünü ifşa, toplu 
sözleşme masasından istediğini alan sendikacılığı icra ettik. 
Buna devam edeceğiz” diye konuştu. 

Müftülük Meydanı’ndan talepler yükseldi 

Yalçın, Memur-Sen olarak taleplerini şu şekilde sıraladı: 
“Kahramanmaraş’ın Müftülük meydanından gelin hep birlikte 
taleplerimizi haykıralım. Biz, emeğe, alın terine değer 
verilmesini, ekmeğimizin artmasını, saygın iş ve saygın 

Emeğin kahramanları Maraş’ta buluştu

1 Mayıs 2016

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü, “Güçlü Memur, Büyük 
Türkiye ve Adil bir Dünya için Emeğin Kahramanları Maraş’ta” 
temasıyla Kahramanmaraş Müftülük Meydanı’nda kutladık. 
On binlerce kişinin katıldığı kutlamalarda halaylar çekildi, 
mehteran marşları ile alan coştu, 4 dilde yayınlanan bildiriyle 
ensar-muhacir kardeşliği, emek, dayanışma ve birlik mesajları 
verildi, talepler dile getirildi. 

Okunan bildirilerin ardından kürsüye çıkan Eğitim-Bir-Sen 
ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, dünyayı sömürü 
gezegenine dönüştüren, küresel hırsızları zenginleştiren 
emperyalist taksimi bozmanın, nimet ve külfet taksimini 
adaletle yaptırmanın seferinde olduklarını ifade ederek, 
milletle birlikte, insanlık için bu seferi sürdüreceklerini 
söyledi. 

“Biz, çözümü kendi değerlerimizde arıyoruz. Bizim çözüm 
ortağımız millet ve ümmet, çözümde yol haritamız kadim 
medeniyettir. Bizim çözümümüzün merkezi insan, adresi 
İslam’dır” diyen Yalçın, şöyle devam etti: “Bazılarının kıblesi 
Batı, Kandil, Moskova ya da Pensilvanya olabilir. Bizim ki 
Kâbe’dir. Ayağa kalkan bu milleti, hiçbir güç engelleyemez! 
Emperyalizmi ve kapitalizmi besleyen üç şey var: Faiz, israf ve 
haksız savaş. Bu üç şeye esaslı itirazı sadece İslam yapıyor. 
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verilmesini, ek ödemelerin tamamının emekli maaşına 
ve ikramiyesine yansıtılmasını, işçi kardeşlerimizin 
kıdem tazminatlarına dokunulmasın istiyoruz. Bütün 
kamu görevlilerinin ek göstergeden yararlanmasını ve ek 
göstergelerin artırılmasını talep ediyoruz. Kadına ve kamu 
görevlilerine yönelik şiddetin sona erdirilmesini, Cinsel 
istismar suçlarına en ağır cezaların verilmesini istiyoruz. 
Kamu görevlilerinin işçilikte geçirdikleri sürelerin tamamının 
hizmetten sayılmasını istiyoruz. Yıpranma payı konusunda 
verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Biz, bu ülkenin kamu 
görevlileri - işçileri - emeklileri, kadınları - asgari ücretlileri - 
engellileri ve bütün vatandaşları için hakkımız olanı istiyoruz, 
haklarımızı istiyoruz. Toplu sözleşme görüşmelerinde 
üzerinde çalışılmasına karar verilen konularla ilgili takvimin 
hızla işletilmesini ve bu konuların kazanıma dönüştürülmesini 
hedefliyoruz. Memur-Sen olarak kazanmaya, kazanım 
üretmeye devam edeceğiz.”

emek konusunda ülkemizin dünya liginde zirveye çıkmasını 
istiyoruz. Biz, insan onuruna yaraşır çalışma şartları talep 
ediyoruz. İş güvencesi kırmızıçizgimiz diyoruz, güvencesiz 
çalışmaya son verilmesini, işsizliğin bitirilmesini, ekonomik 
büyümeden pay verilmesini istiyoruz. Taşeron işçiliğe son 
verilsin, güvencesiz istihdam hatasına düşülmesin istiyoruz. 
Bu kardeşlerimiz mutlaka güvenceli ve kadrolu olsun. 4/B ve 
4/C’li bütün sözleşmeli personelin kadroya geçmesini istiyoruz. 
Üniversite mezunu işçilerin kadroya geçirilmesini istiyoruz. 
Vekil ebe ve hemşirelerin, vekil imamların, ek ders ücretiyle 
görev yapanların, usta öğreticilerin de kadrolu olmasını 
istiyoruz. Öğretmenden hemşireye, doktordan imama, iş 
ve meslek danışmanından sosyal çalışmacıya kamuda 
personel açığının kapatılmasını istiyoruz. Örgütlenmenin 
önündeki tüm engellerin kaldırılmasını, emeklilerimize ve 
emniyet güçlerimize sendika hakkı verilmesini istiyoruz. 
Kamu görevlilerine yönelik bütün kılık-kıyafet dayatmalarının 
son bulmasını, kamu görevlilerine siyaset hakkı, grev hakkı 

1 Mayıs kutlamalarında, BSPSH ve uluslararası sendikaların 
temsilcileri de coşkulu alanı selamladı. Önemli mesajların 
verildiği kutlamalarda, yeni, büyük, güçlü Türkiye iradesi 
haykırıldı, küresel emperyalizm ve Batı’nın faşizan politikaları 
kınandı. Programa 25 ülkeden gelen ve Memur-Sen’in misafiri 
olan “Sendika Dış İlişkiler Uzmanı” adayları da katıldı. 

1 Mayıs bildirisinin okunmasının ardından kürsüye çıkan 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 4. 

Anadolu’nun yârenleri Kütahya Zafer Meydanı’nda 
bir araya geldi 

1 Mayıs 2017

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü, tarihte ilk toplu 

sözleşmenin yapıldığı yer olan Kütahya’da kutladık; 

taleplerimizi Zafer Meydanı’ndan haykırdık; emek, kardeşlik, 

dayanışma ve birlik mesajları verdik. 
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yansıtma oranlarında yukarı yönlü bakış isteyeceğiz. 16 
Nisan’da Türkiye’yi ‘evet’ ile vesayetten kurtardık ama kamu 
görevlileri hâlâ 1982 model, Kenan Evren patentli kılık-
kıyafet yönetmeliğinin vesayeti altındadır. Toplu sözleşme 
masasında kılık-kıyafet serbest olmalı, kamu görevlileri nefes 
almalı diyeceğiz.” 

İş güvencesi kırmızı çizgimizdir 

İş güvencesinin kırmızı çizgileri olduğunun altını çizen Yalçın, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Kütahya Zafer Meydanı’ndan bir kez 
daha deklare ediyoruz. İş güvencesi Memur-Sen’in kırmızı 
çizgisidir. Çalışma mevzuatı üzerinde restorasyona evet, iş 
güvencesini deformasyona hayır. İş güvencesine yönelik her 
olumsuz adımı emeğimize, helal ekmeğimize saldırı, taciz 
sayarız. Performans sistemi diyerek, başarı değerlendirme 
diyerek, surda gedik açma, iş güvencesi kalesinin altına 
tünel kazma çabaları varsa, o gediği açtırmayız, o tüneli 
kazdırmayız. Kaliteli kamu hizmetine, verimliliğe, etkinliğe 
dair her tür çabanın öncüsü ve paydaşı oluruz. Fakat 
bu kavramları ve sistemleri Truva atına dönüştürüp iş 
güvencesinin işgaline ve iptaline izin vermeyiz.” 

Mülakata hayır-güvenlik soruşturmasına evet 

Siyaset ve bürokrasinin iş güvencesini yok etmenin değil, 
ihanete tevessül etmeyecek insanları istihdam etmenin 
peşinde olması gerektiğini kaydeden Yalçın, “Bu yüzden, 
kamuya istihdamda güvenlik soruşturmasına tereddütsüz 
evet, fakat adil soruşturma yapılması kaydıyla. Bununla 
birlikte kamu hizmetine ilk defa alınmada mülakata kesinlikle 
ve kararlı bir şekilde hayır diyoruz. Çünkü mülakatta adil 
davranılıp davranılmadığının denetlenemeyeceğini biliyoruz” 
diye konuştu. 

15 Temmuz’da alana inen ve şehitler veren bir teşkilatız 

15 Temmuz direnişinde 4 şehit veren Memur-Sen üyelerini 
de anan Yalçın, “15 Temmuz’da FETÖ’nün mankurtlarına, 
Pensilvanya’nın haydutlarına had bildiren, 27 gün, 27 
gece millî irade nöbeti tutan kardeşlerim! Bu 1 Mayıs, 15 
Temmuz’dan sonraki ilk 1 Mayıs. Kahramanmaraş’taki 1 
Mayıs’ta aramızda olan 4 üyemizi 15 Temmuz’da şehit verdik. 
Onlar bu şahitlikleriyle soylu mücadelemizin yıldızları olarak 
yaşayacaklar. Bize yol göstermeye, ışık vermeye, rehberlik 
etmeye devam edecekler” ifadelerini kullandı.

Dönem Toplu Sözleşme için kurulacak masaya getirecekleri 
teklifleri deklare etti, konfederasyonun kırmızı çizgilerini 
açıkladı. Yalçın, “1 Mayıs’ta, birlik mayasının yüreklere 
çalındığı, kardeşlik harcının inançla karıldığı, beylikten 
devlete geçiş kararının alındığı diyardayız. Tarihte ilk toplu 
sözleşmenin yapıldığı yer olan Kütahya, kamu görevlilerinin ilk 
toplu sözleşmesini imzalayan Memur-Sen’i, Memur-Sen’lileri 
bağrına basıyor” dedi. 

Kadrolu istihdam mutlak isteğimiz 

Ağustos ayında yapılacak olan 4. Dönem Toplu Sözleşme’ye 
ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yalçın, “Toplu 
sözleşmede tekliflerimiz kazanıma dönüşmeli” diyerek, 
talepleri şu şekilde sıraladı: “İş güvencesi kırmızı çizgimiz! 
4/B’lilerin, 4/C’lilerin kadroya geçirilmesi en büyük hedefimiz. 
Ekonomik gelişmişlikten, refah artışından pay isteyeceğiz. 
Özel sektör KDV indirimi ile bazı yüklerden muaf tutulurken, 
kamu görevlilerinin vergi matrahı ile mağdur edilmesine 
hayır diyeceğiz. Türkiye’nin makro ve mikro ekonomik 
göstergelerinde sürekli bir iyileşme, yükselme ve artış var. 
Fakat kamu görevlilerinin ek göstergelerinde hâlâ bir artış 
yok. Genç nüfusumuz bizi, hem bölgede hem de AB nezdinde 
avantajlı kılıyor. Anayasamız da ‘aile toplumun temelidir’ 
diyor. Eş ve çocuk yardımı hatırı sayılır rakamları bir türlü 
göremiyor. Yetkili sendika üyeleri ile diğer sendika üyeleri 
hatta sendika üyesi olmayan kamu görevlileri arasında 
hiçbir fark yok. Yetkili sendika olmanın ya da yetkili sendika 
üyesi olmanın farklılık oluşturmadığı sendikal örgütlenme 
ve toplu pazarlık sistemini değiştirmeyi teklif edeceğiz. 
Toplu sözleşme ikramiyesinin yetkili sendika üyelerine 
artırımlı ödenmesini, yetkili sendikaya dayanışma aidatı 
verilmesini isteyeceğiz. Yapanın da, çatanın da, yatanın 
da aynı değerlendirildiği bir adaletsizlik kabul edilemez. 
Dayanışma aidatı gelmeli, örgütlü olanla örgütsüz olan, yetkili 
olanla yetkisiz olan ayrılmalı, üretim sektöründe nasıl ki 
patent hakkı ödeniyorsa, dayanışma aidatı da ödenmeli ve 
bedavadan geçinme dönemi bitmeli, adalet yerini bulmalı. 
Maaş zammına gelince… Enflasyona karşı koruyan değil, 
enflasyonun üstünde konuşlanan; gerçekleşen enflasyon 
ile tahmini enflasyon verileri arasındaki makası kapatacak, 
erime riski oluşturmayan oran teklifleriyle masada 
olacağız. Taban aylıkta artış, emekliliğe etki eden tazminat 
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Dünya emek, insanlık adalet bekliyor 

Dünyada her insanın onurluca yaşayabileceği kaynak 
bulunduğunu, sorunun adalet ve ahlak olduğunu vurgulayan 
Yalçın, bir yanda açlık ve susuzlukla boğuşan yüz milyonlarca 
insanın olduğunu, öte yanda da ekmeği ve emeği sömürerek 
büyüyen dev şirketlerin olduğunu kaydetti. Yalçın, şöyle 
devam etti: “Açgözlüler, kompradorlar yüzünden her yıl yüz 
binlerce kişi açlıktan ölüyor. Yarım milyar insan yetersiz 
besleniyor. Bunların yüzde 80’i çocuk. Dünyada 800 milyon 
insan temiz suya muhtaç. Kocaeli’nden, bu meydandan 
dünyanın bütün emekçilerine sesleniyoruz: Gelin gücümüzü 
birleştirelim, insanın merkeze alındığı, emeğin, üretimin, adil 
paylaşımın olduğu yeni bir dünya inşa edelim.” 

Taleplerimiz

Ali Yalçın, meydandan kamu görevlilerinin taleplerini şöyle 
sıraladı: “İstihdam sadece kadrolu olsun, büyümeden pay 
verilmemesi yanlışlığı son bulsun. Ne performans ölçülsün 
ne mülakat yapılsın, kariyer ve liyakat esas alınsın. Kaliteli 
kamu hizmetine, verimliliğe evet; kalite ve verimlilik kılıfında 
iş güvencesinin iptaline, kamu görevlilerinin incitilmesine 
hayır! İş güvencesi kırmızı çizgimizdir! İş güvencemize saygı 
duyulsun, güvencesiz kamu görevlisi ayıbı yok olsun. Kamuda 
sözleşmeli personel uygulaması kalksın, bütün sözleşmeliler 

Kocaeli’den dünyaya küresel emek çağrısı yaptık 

1 Mayıs 2018

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Kocaeli’de kutladık. On 

binlerce kişinin katıldığı kutlamalarda talepler haykırıldı; tüm 

dünyaya emek, kardeşlik, dayanışma ve birlik mesajı verildi. 

Mitingde küresel emperyalizm, siyonizm ve Batı’nın faşizan 

politikaları da kınandı. 

20’yi aşkın ülkeden gelen ve Memur-Sen’in misafiri olan 

“Sendika Dış İlişkiler Uzmanı” adaylarının da katıldığı 

mitingde konuşan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel 

Başkanı Ali Yalçın, kapitalizmin ve emperyalizmin insanlığı 

çıkmaza sürüklediğini belirterek, “Dünyanın her yerinde 

savaş, esaret, sömürü, açlık, fakirlik kol geziyor. Neoliberal 

kültürel işgal, veba salgını gibi bütün dünyayı kırıp geçiriyor. 

İnsanlık değerleri yok oluyor. BM’deki 5’li çete emperyal 

çarka su taşıyor. ‘Dünya 5’ten büyüktür’ iradesi bu yüzden 

kıtaları aşarak yankı buluyor. Kapitalizmin, kan ve kâr 

denklemini bozmanın yolu bu iradeden geçiyor. Bunun için 

dünyanın bütün emekçileri antiemperyalist, antikapitalist 

kampta, insanlık temelinde, adalet zemininde birleşmelidir. 

Kapitalizmin, ‘sınırsız ihtiyaç, sınırlı kaynak’ söylemini çöpe 

atmanın zamanıdır” dedi. 
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dini bayramlarda ikramiye verilsin. Ya kreş açılsın ya da 
kreş yardımı yapılsın. Görevde yükselme ve unvan değişikliği 
sınavları yapılsın, kariyer yolu açılsın. Kalkınmada öncelikli 
bölgelerde istihdam teşvik edilsin. Kurumlar arası geçişlerde 
mazeretler kabul edilsin, geçiş kolaylaştırılsın. İş güvencesini 
baypas edecek, sosyal güvenceyi tırpanlayacak esnek 
istihdam anlayışından uzak durulsun. Toplu Sözleşme yasası 
da masası da adil bir şekilde yeniden düzenlensin, toplu 
pazarlık süresi uzatılsın.”

kadroya alınsın. Gelir vergisinde mağduriyet giderilsin, maaş 
kaybı telafi edilsin. Vergide ya matrah artsın ya oran düşsün, 
vergi yükü adil bölünsün. Artık ertelenmesin, ek göstergeler 
yükseltilsin. Ek ödeme oranları eşitlensin, ek ödeme emekli 
maaşına eklensin. Grev ve siyaset yasağı kalksın, 82 model 
kılık-kıyafet yönetmeliği çöpe atılsın. Memursuz siyaset, 
grevsiz toplu sözleşme çarpıklığına son verilsin. Kadro-
derece sınırlaması kaldırılsın, bütün kamu görevlileri hak 
ettikleri kadro derecesini alsın. Alın terimiz ve emeğimiz 
yok sayılmasın, işçilikte geçen süreler hizmetten sayılsın. 
Döner sermaye gelirleri; kazandıranlar arasında bölüşülsün. 
Kıdem aylığında süre sınırı kalksın, gösterge rakamı artırılsın. 
Yemek ve giyecek yardımı tutarları artırılsın yardımdan bütün 
kamu görevlileri yararlansın. Emekli olmak kâbus olmaktan 
çıksın, emekli maaşı ve ikramiyesi emeğin hakkını verecek 
düzeye ulaşsın. Yıpranma payında vaatler yerine getirilsin, 
yıpranma payının kapsamı genişletilsin. Memura evlenme 
yardımı için bütçeden pay ayrılsın, aileye ilk destek devlet 
tarafından yapılsın. Doğuma dayalı izin süreleri fiili hizmet 
süresinden sayılsın. Toplu sözleşme ikramiyesi yetkili sendika 
üyelerine artırımlı ödensin, yetkili sendikaya dayanışma aidatı 
ödenmesi hayata geçsin. Toplumun temel direği aileye destek 
verilsin; eş ve çocuk yardımı yükseltilsin. Personelinden daha 
az ücret alan yönetici kalmasın. Kıdem aylığı yükseltilsin; 
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Memur-Sen ve bağlı sendikalardan ‘hayırlı olsun’ 
ziyareti 

05-03-2015

Eğitim-Bir-Sen 5. Olağan Genel Kurul sonucunda Genel Başkan 
seçilen Ali Yalçın ve yönetim kuruluna Memur-Sen ve bağlı 
sendikaların yönetimleri hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. 
Ziyarette konuşan Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Toç-Bir-
Sen Genel Başkanı Günay Kaya, Eğitim-Bir-Sen’in Memur-Sen 
Konfederasyonu’nun lokomotif sendikası olduğunu belirterek, 
“Eğitim-Bir-Sen önemli, çünkü tohumunu atan medeniyet 
şairimiz, Mescid-i Aksa şairimiz, yerli düşüncenin mimarı 
Akif İnan. Eğitim-Bir-Sen’i asıl önemli kılan, 320 bin üyesi 
kadar Akif İnan’ın attığı tohumun çınara dönüşmesidir. Yeni 
yönetimin devraldığı sorumluluğun bilincinde olarak bu çınarı 
daha da büyüteceğine inancımız tamdır” dedi. 

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Enerji-Bir-Sen Genel 
Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı 
Mürsel Turbay, Büro-Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, 
Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Gürbüz İnaltekin ve Yönetim 
Kurulu üyeleri de, Ali Yalçın ve Yönetim Kurulu’nu ziyaret 
ederek, ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti. 

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Başkan 
Ali Yalçın, sonucun eğitim çalışanlarına, milletimize ve dünya 
mazlumlarına hayırlı olmasını dileyerek, beklentileri boşa 
çıkarmamak için ellerinden gelen gayreti sarf edeceklerini 
söyledi.

Gündoğdu ve Etyemez’den ziyaret 

05-03-2015

Eğitim-Bir-Sen Onursal Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve 
sendikamızın eski genel sekreteri Halil Etyemez, 5. Olağan 
Genel Kurul’da seçilen yeni yönetimi ziyaret etti. 

Birçok güncel konunun görüşüldüğü ziyarette konuşan Ahmet 
Gündoğdu, millete ve ümmete borcu ödeme’ yolcululuklarında 
yeni Yönetim Kurulu’na başarı dileklerini iletti. 

Halil Etyemez ise, Ali Yalçın ve Yönetim Kurulu’na görevlerinin 
hayırlı olması temennisinde bulunarak, genel sekreter 
olarak görev yaptığı Eğitim-Bir-Sen’in geldiği nokta itibarıyla 
kendisini sevindirdiği söyledi. Etyemez, yeni dönemin Eğitim-
Bir-Sen’e, eğitim çalışanlarına, mağdurlara, mazlumlara ve 
milletimize hayırlar getirmesini diledi. 

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ziyaretin kendisini 
ziyadesiyle mutlu ettiğini belirterek, yeni dönemde 
Türkiye’nin özgürleşmesine, demokratikleşmesine, eğitim 
çalışanlarının haklarının korunmasına, açlık ve yoksulluk 
sınırından çıkarılmasına katkı sunmaya devam edeceklerini 
kaydetti. Yalçın, “Sendikamızı yeni ufuklara ulaştırmak için 
elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. 
Bunu da sendikamıza emek vermiş arkadaşlarımızla birlikte 
yürüteceğiz” şeklinde konuştu.

I. ZİYARETLERİMİZ
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Siyasi parti ve STK temsilcilerinden sendikamıza 
ziyaret 

06-03-2015

Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle medya 
mensupları, 5. Olağan Genel Kurul’da Genel Başkan seçilen Ali 
Yalçın ve Genel Yönetim Kurulu’na ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde 
bulundu. Saadet Partisi Genel Başkan yardımcıları Şerafettin 
Kılıç, Mesut Doğan ve Mesut Dağ, HÜDA-PAR Genel Sekreteri 
Mehmet Yavuz, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Genel Başkanı 
Salih Turhan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Anadolu Platformu 
Başkanı Turgay Aldemir, Anadolu Platformu 6. Bölge 
Sorumlusu Mehmet Zeki Akgün ve Anadolu Öğrenci Birliği 
Bölge Sorumlusu Aziz Oğuzhan Karaman, Şuurlu Öğretmenler 
Derneği (ÖĞ-DER) Genel Başkanı Hamdi Sürücü, Tokat İmam 
Hatipliler Derneği (TİHDER) Ankara yönetimi, Yedi Hilal 
Derneği Genel Başkanı Mustafa Enesoğlu, Başkan Vekili Hilmi 
Hilmi Öztürk ve Yönetim Kurulu üyeleri, Stratejik Düşünce 
Enstitüsü (SDE) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Başkan 
Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Şahin, Ankara Milli Eğitim Müdürü 
Erol Bozkurt ve yardımcıları, Bartın Milli Eğitim Müdürü Yaşar 
Demir ve yardımcıları, Asma Köprü Uluslararası Öğrenci 
Derneği Başkanı Hanifi Sinan ve Yönetim Kurulu üyeleri, 
Milli Gazete Ankara Temsilcisi Mustafa Yılmaz ve Kanal 5 
Genel Koordinatörü Atıf Özbey, Kon TV Ankara Temsilcisi 
Sinan Burhan ve gazetelerin eğitim muhabirleri, Ali Yalçın 
ve Yönetim Kurulu’na nezaket ziyaretinde bulunarak, yeni 
görevlerinin hayırlı olmasını dilediler. 

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ziyaretlerin 
kendilerini memnun ettiğini belirterek, teşkilatın kendilerine 
tevdi ettiği sorumluluğun altından kalkmak, bunun hakkını 

vermek, Eğitim-Bir-Sen’i vakti kuşanarak zirveden yeni 
ufuklara taşımak için bundan sonra daha çok çalışacaklarını 
vurguladı.

Bakan Nabi Avcı’yı ziyaret ettik 

11-03-2015

Genel Başkan Ali Yalçın ve Yönetim Kurulu, Millî Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı’yı ziyaret etti. 

Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Genel Başkan yardımcıları 
Ramazan Çakırcı, Mithat Sevin, Şükrü Kolukısa, Hasan Yalçın 
Yayla ve Atilla Olçum’un da katıldığı ziyarette Ali Yalçın, eğitim 
çalışanlarının öncelikli sorunlarını Bakan Nabi Avcı’ya iletti. 

Nöbet görevine ücret talebimizi ilettik 

Görüşmede, yönetmelik zoruyla ve ceza tehdidiyle 
öğretmenlere nöbet görevi verilip karşılığında hiçbir ücret 
ödenmemesinin rahatsızlığını yaşadıklarını aktaran Yalçın, 
“Toplu sözleşme masasının yanı sıra Kasım 2013, Mart 2014 
ve Kasım 2014 Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantılarına 
da taşıdığımız ‘Eğitim kurumlarında görevli yönetici ve 
öğretmenlerce fiilen yerine getirilen nöbet görevi karşılığında, 
nöbet tutulan her gün için ek ders ücreti ödenerek’ talebimizin 
yerine getirilmesi için KPDK’ya sunmak üzere başlattığımız 
imza kampanyası sürüyor. Diğer kurumlarda nöbet karşılığı 
ücret verilirken, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim 
kurumlarında nöbet görevinin bir karşılığının olmamasını 
kabul etmemiz mümkün değildir. Bakanlık olarak bu konuda 
bir an evvel adım atmanızı bekliyoruz” dedi. 

Rotasyon konusuna da değinen Yalçın, rotasyonun olmaması 
konusunda önceden yaklaşımlarını aktardıklarını hatırlatarak, 
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konunun yeniden gözden geçirilmesinin yerinde olacağını dile 
getirdi. 

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ise, ziyaretten memnuniyet 
duyduğunu söyleyerek, Yönetim Kurulu’na yeni görevlerinin 
hayırlı olması temennisinde bulundu. Bakan Avcı, eğitim 
çalışanlarının sorunlarının farkında olduklarını, bunları 
çözmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydetti. 
Nöbet görevine ücret ödenmesi talebinin haksız bir talep 
olmadığını vurgulayan Bakan Nabi Avcı, nöbet ücreti talebinin 
karşılanması görüşmeler yapacağını söyledi. Avcı, “Rotasyon 
konusundaki kaygılarınız doğrultusunda elimizdeki çalışma 
taslağını bir kez daha gözden geçirelim” ifadelerini kullandı.

Memur-Sen’e bağlı sendikalara iade-i ziyaret

16-17-03-2015

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Yönetim Kurulu, 
Memur-Sen’e bağlı sendikalara iade-i ziyarette bulundu. 
Sağlık-Sen, Toç-Bir-Sen, Büro-Memur-Sen, Bem-Bir-Sen, 
Enerji-Bir-Sen, Bayındır-Memur-Sen, Ulaştırma Memur-
Sen ve Kültür Memur-Sen’i ziyaret ederek çeşitli konularda 
istişarelerde bulunan Yalçın, Memur-Sen’in, Türkiye’nin en 
büyük ailesi olduğunu belirterek, “Tüm kamu çalışanlarının 
emeğini üzerinde emanet bilerek mücadele etmek ailemize 
karşı en büyük sorumluluğumuzdur” dedi. 

Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel başkanları, ziyaretten 
duydukları memnuniyeti dile getirerek, Memur-Sen’in 
Türkiye’nin en büyük sivil toplum hareketi olarak daha da 
güçlenerek yoluna devam etmesi için ellerinden geleni 
yapacaklarını söylediler.

MEB Müsteşarı Tekin’den ziyaret 

19-03-2015

Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin ve 
Bakanlık Müşaviri Dr. Ercan Demirci, Genel Başkan Ali Yalçın 
ve Yönetim Kurulu’nu ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun’ dileklerini 
iletti. Ziyarette, gündemdeki konular ve eğitim çalışanlarının 
sorunları görüşüldü. 

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Ali 
Yalçın, bu vesileyle nöbet görevine ücret, sınav görevlilerinin 
ücretlerindeki adaletsizlik ve rotasyon konusu başta olmak 
üzere eğitim çalışanlarının sorunlarını aktardı. Söz konusu 
sorunları, bir süre önce gerçekleştirdikleri ziyarette Bakan 
Nabi Avcı’ya da aktardıklarını ifade eden Yalçın, “Kamu 
kurumlarında her nöbet görevinin bir karşılığı bulunmaktadır. 
Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında da nöbet 
görevinin bir karşılığı yoktur. Bu izahı mümkün olmayan 
uygulamaya son verilmesini, tutulan nöbetin, harcanan 
emeğin karşılığının verilmesini istiyoruz. Konuyla ilgili 
başlattığımız imza kampanyası devam ediyor. Bakanlığın, ek 
ödeme ve yükseköğretim tazminatında olduğu gibi, bizlere 
destek vermesini bekliyoruz” dedi. 

Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, 
bütün sorunların farkında olduklarını ve bunları çözüme 
kavuşturmak için çok yoğun bir mesai harcadıklarını 
belirterek, “Nöbete ücret talebiniz, toplu sözleşme masasına 
taşıdığınızdan itibaren gündemimizdedir. Yetkili sendika 
olarak sizlerle yaptığımız Kurum İdari Kurulu’nda da aynı 
konuda ısrarcı olduğunuzu biliyoruz. Bakanlık olarak, 
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YÖK Başkanı Yekta Saraç’a ziyaret 

24-03-2015

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Genel Başkan Vekili 
Latif Selvi, Genel Başkan yardımcıları Ramazan Çakırcı, Şükrü 
Kolukısa, Hasan Yalçın Yayla ve Atilla Olçum, Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ı ziyaret etti. 
Üniversite çalışanlarının sorunlarından bazılarını dile getiren 
Yalçın, YÖK’ün eski yapısından kaynaklı bir algıyla birtakım 
sorunlarla anıldığını, yeni dönemde sorun çözen bir yapıya 
kavuşması gerektiğini belirterek, 50/d sorununun çözüme 
kavuşması, doçentlikte bekleme süresinin uzun olduğunu 
ve doçentlik kadrosu bekleyenlerin özlük haklarının 
verilmesi yönünde çalışma yapılması gerektiğini söyledi. 
Yalçın, üniversitelerdeki idari personel için görevde 
yükselme sınavının daha adil, fırsat eşitliğinin sağlandığını 
ortaya koyacak şekilde merkezi sistemde yapılması 
ve bu sınav sonuçlarına göre görevde yükselmeye tabi 
kadrolara atamaların gerçekleştirilmesi, idari personelin 
üniversiteler arasında yer değişikliğine imkân sağlayacak 
bir düzenleme yapılması gerektiğini kaydetti. 

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yönetim kuruluna ‘hayırlı 
olsun’ dileğinde bulunarak, üniversitelerdeki sorunların 
farkında olduklarını; kısa ve orta vadede olanlar diye tasnif 
edip programladıklarını belirterek, bundan böyle YÖK’ün 
sorun değil, çözüm üreten bir kurum olacağını vurguladı. 
Saraç, sorun çözen YÖK algısını toplumda yerleştirmek için 
ilk olarak 50/d maddesiyle ilgili sorunların çözümü için bir 
çalışma planladıklarını, söz konusu çalışmada üniversite 
temsilcilerine ek olarak Eğitim-Bir-Sen yetkililerinin de katkı 
vermesini arzu ettiklerini dile getirdi.

talebinizin mali boyutları olması dolayısıyla bizim dışımızdaki 
muhataplarla da görüşüyoruz. Bakanımız Sayın Nabi Avcı 
da çözüm yönündeki iradesini paylaştı. Üzerimize düşeni 
yapacağız” şeklinde konuştu.

Milletvekillerinden sendikamıza ziyaret 

23-03-2015

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Türk Parlamenterler 
Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, Kayseri Milletvekili 
Yaşar Karayel, Niğde Milletvekili Alparslan Kavaklıoğlu, 
Parlamento Dergisi Yayın Koordinatörü Erbay Kücet, Birlik 
Vakfı Ankara Şube Başkanı Muhittin Bal ve Avukat Hayati 
İnanç, Genel Başkan Ali Yalçın ve Genel Yönetim Kurulu’na 
‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Nevzat Pakdil, Türkiye’nin 
demokratikleşmesinde, sivilleşmesinde en çok emeği olan 
sivil toplum kuruluşlarının başında Eğitim-Bir-Sen’in geldiğini 
ifade ederek, “Yeni görevinizin ve dönemizin eğitim çalışanları, 
milletimiz ve dünya mazlumları için hayırlar getirmesini 
diliyorum” dedi. 

Genel Başkan Ali Yalçın, ziyaretin kendilerini memnun 
ettiğini belirterek, “Eğitimin demokratikleşmesi, sorunların 
çözümü için üstümüze düşen görevleri yerine getirme 
gayreti içerisindeyiz. Geleceği inşa edecek nesiller 
yetiştirilmesinde eğitim çok önemlidir. Siyasetçiler ile sivil 
toplum kuruluşlarının iş birliği hâlinde olmaları ve ortak 
çalışma yapmaları, sorunların daha hızlı bir şekilde çözümü 
için gereklidir” şeklinde konuştu.



203

ZİYARETLERİMİZ

Bakan Akif Çağatay Kılıç ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, şunları söyledi: “Eğitim-Bir-Sen’in çalışmalarını 
yakından takip ediyorum. KYK bünyesindeki personelimizin 
sıkıntılarını biliyoruz, bu sıkıntıları çözmek için elimizden 
geleni yapacağız. KYK çalışanlarının daha iyi hizmet 
sunabilmesi, daha iyiyi ve güzeli ortaya koymak için gayret 
ediyoruz.”

KYK Genel Müdürü Aksu’yu ziyaret ettik 

13-04-2015

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Genel Başkan 
Vekili Latif Selvi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
(KYK) Genel Müdürü Sinan Aksu’yu ziyaret ederek, kurum 
çalışanlarının sorunlarını iletti. Sorunların çözümüne ve 
geleceğe ilişkin önerilerin görüşüldüğü ziyarette, Yalçın, 
KYK’da yetkili sendika olduklarını ifade ederek, “Kurum 
çalışanlarının sorunlarını ve çözüm önerilerimizi Kurum 
İdari Kurulu (KİK) toplantılarına taşıyor, çözüm için elimizden 
geleni yapmaya çalışıyoruz. KİK’te görüşülen ve imza altına 
alınan konular acil çözüm bekleyen sorunlardır. Bu konulara 
eğilmenizi bekliyoruz” dedi.

Hak-İş’ten ziyaret 

25-03-2015

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
Genel Başkan Ali Yalçın ve Yönetim Kurulu’na ‘hayırlı olsun’ 
ziyaretinde bulundu. Arslan, Mehmet Akif İnan’ın miras bıraktığı 
Eğitim-Bir-Sen’in kardeş sendika olduğunu ifade ederek, 
“Eğitim-Bir-Sen, eğitim çalışanları ve milletimiz için çok 
büyük kazanımlara imza attı. Türkiye’nin demokratikleşmesi, 
sivilleşmesi için elinden geleni yaptı ve yapmaya da devam 
ediyor. Hak-İş ve bağlı sendikaları, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-
Sen ile birçok alanda ortak çalışmalara imza attı, bundan 
sonra da atacaktır” dedi. 

Ali Yalçın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 
şunları söyledi: “Eğitim-Bir-Sen’i Hak-İş’ten ayrı düşünmek 
olmaz. Biz, Hak-İş’le aynı yöne bakıyoruz. Türkiye’nin 
demokratikleşmesi ve çalışanların ekmeğinin büyümesi için 
işçi, memur ortak çalışmalar yapıyoruz.”

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç’a ziyarette bulunduk 

09-04-2015

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Genel Başkan Vekili 
Latif Selvi, Genel Başkan yardımcıları Ramazan Çakırcı, 
Mithat Sevin, Şükrü Kolukısa, Hasan Yalçın Yayla, Atilla 
Olçum ve Genç Memur-Sen Başkanı Eyüp Beyhan, Gençlik ve 
Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ı ziyaret etti. Yalçın, teşkilat 
kanunu gereği KYK’da yeniden yapılanmanın söz konusu 
olduğunu ifade ederek, kurumun kendisinden bekleneni 
yerine getirebilmesi ve başarılı olabilmesi için çalışanların 
önemsenmesi gerektiğini söyledi. 
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ÖSYM Başkanı Ömer Demir’e ziyaret 

24-04-2015

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Genel Başkan 
yardımcıları Ramazan Çakırcı, Mithat Sevin, Şükrü Kolukısa 
ve Atilla Olçum ile birlikte, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr.  Ömer Demir’i ziyaret etti. 
Yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Latif Selvi, ÖSYM’nin 
gençlerin geleceğinin belirlenmesinde çok önemli bir işleve 
sahip olduğunu, yapılan bir hatanın binlerce kişinin hayatını 
etkilediğini ifade ederek, geçmişte meydana gelen hadiselerin 
tekrarlanmaması için çok dikkatli olmak gerektiğini söyledi. 

ÖSYM Başkanı Prof. Dr.  Ömer Demir ise, ziyaretin kendisini 
memnun ettiğini ifade etti. Önemli ve hassas olunması 
gereken bir göreve getirildiğinin farkında olduğunu söyleyen 
Demir, toplumun hassasiyeti ve beklentileri doğrultusunda 
çalışacaklarını ifade etti.

Basın kuruluşu temsilcilerine ziyaret 

25-05-2015

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa, 
TRT Avaz Koordinatörü Murat Akkoç’u, Anadolu Ajansı 
Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Hasan Öymez’i ve İhlas 
Haber Ajansı Haber Müdürü Behçet Aksoy’u ziyaret etti. 
Şükrü Kolukısa, bir ülkenin demokratikleşmesinde sivil 
toplum kuruluşlarının çok önemli bir işleve sahip olduğunu 
ifade ederek, sendikal faaliyetleriyle üyelerinin özlük ve 
sosyal haklarını savunmanın yanı sıra, toplumsal sorunlara 
çözüm önermek, ülke gündeminde olan konulara dair söz 

Yalçın, kurumun kendisinden bekleneni yerine getirebilmesi 
ve başarılı olabilmesi için çalışanlara önem verilmesi ve 
başarıların taltif edilmesi gerektiğini söyledi. 

Sinan Aksu ise, sorunlarını çözmüş bir kurum olmak için 
daha fazla gayret göstereceklerini vurgulayarak, “Sorunların 
çözümü için paydaşlığınız bizim için önemlidir” diye konuştu.

Marmara Üniversitesi Rektörü Arat’tan ziyaret 

20-04-2015

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Arat ve 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arif Nihat Güllüoğlu, Eğitim-Bir-
Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’a ziyarette bulundu. 

Ali Yalçın, ziyaretin kendisini memnun ettiğini belirterek, 
Rektör Arat ve Rektör Yardımcısı Güllüoğlu’ya teşekkür etti. 
Yalçın, kavga zemininde rekabet yerine rekabet zemininde 
hizmeti öncelediklerini, güçlü ve demokratik bir Türkiye 
yolunun güçlü sivil toplumdan geçtiğini vurguladı. Yalçın, 
yeni Türkiye için üniversitelerin de üzerine düşeni yapması 
gerektiğini ifade ederek, akademi camiasının dünün 
alışkanlıklarını geride bırakarak, bilimsel projelerle ülkeye 
daha çok katkı vermesi gerektiğini dile getirdi. Üniversite 
personeli adına önemli kazanımlar elde ettiklerini, akademik 
zammın alınmasında verdikleri mücadelenin karşılığını 
aldıklarını söyleyen Yalçın, her şeye rağmen üniversitelerde 
örgütlenme oranının çok düşük olduğunu belirterek, 
“Akademik ve idari personelin birçok sorunu bulunmaktadır. 
Bu sorunları çözüme kavuşturmanın yolu güçlü bir 
örgütlenmeden geçmektedir” dedi. 
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Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ve Müsteşar Yusuf Tekin, 
aday öğretmenlerin özür durumuna bağlı atamalarında sorun 
yaşanmaması için gerekli hassasiyeti göstereceklerini ifade 
ettiler.

Recai Kutan’dan ziyaret 

29.05.2015

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı (ESAM) 
Recai Kutan, beraberindeki heyetle birlikte Genel Başkan Ali 
Yalçın’a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Ali Yalçın, ESAM’ın çalışmalarını 
yakından takip ettiklerini belirterek, ESAM’ın ülkemiz ve 
ümmet için önemli bir kuruluş olduğunu söyledi. Uluslararası 
çalışmaları önemsediklerini, medeniyet havzamızdaki 
emek örgütleriyle bir hareket oluşturmak istediklerini 
kaydeden Yalçın, “Bu bağlamda yakın zamanda Arnavutluk, 
Makedonya ve Kosova’da bir program yapacağız. Çeşitli sivil 
toplum kuruluşu temsilcileri, sendika yöneticileri ve devlet 
yetkilileriyle bir dizi görüşme gerçekleştireceğiz” dedi. 

Recai Kutan, ESAM’ın çalışmalarına değinerek, Ermeni 
Meselesi Sempozyumu, Uluslararası D-8 Üniversitesi ve 
ümmete yönelik yurt dışı faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Türk Parlamenterler Birliği’ni ve milletvekillerini 
ziyaret ettik 

08-07-2015

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Genel Başkan 
Yardımcısı Ramazan Çakırcı ve Hasan Yalçın Yayla, Türk 

söylemek, gerçekleri millete doğru bir şekilde aktarmak 
gibi sorumluluklarını da yerine getirmeye çalıştıklarını 
söyledi. Günümüzde medyanın toplumun beş duyu organı 
gibi değerlendirildiğini kaydeden Kolukısa, “Medya, toplumsal 
yaşamın sükûnetinde de, kaosunda da önemli bir işleve 
sahiptir. Ülkenin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri 
olarak yaptığınız işi çok önemsiyor, birçok konuda paydaş 
olduğumuzu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Aday öğretmenlerin özür grubu atama talebini 
görüştük 

27.05.2015

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Genel Başkan 

Yardımcısı Ramazan Çakırcı ve Atilla Olçum, Millî Eğitim Bakan 

Yardımcısı Orhan Erdem ve Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı 

Doç. Dr. Yusuf Tekin’i ziyaret etti. Aday öğretmenlerin özür 

durumu atama ve yer değiştirme mağduriyetinin giderilmesi 

için Bakanlığın üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade 

eden Selvi, “Özür durumuna bağlı atama ve yer değiştirme 

hakkı aday öğretmenlere de verilmelidir. Özür durumu 

çerçevesinde yer değişikliğinin amacı aile bütünlüğünü 

sağlamak, kendisi ya da yakınının sağlığının korunması 

olduğu dikkate alındığında aday öğretmenlere bu hakkın 

tanınmaması, eşitsizlik oluşturmasının yanında anayasa ve 

evrensel hukuktan kaynaklanan temel bir insan hakkının 

ihlalini teşkil etmektedir. Yönetmelikte gerekli değişiklikler 

yapılmalı; özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde 

bulunanlardan öğretmenlikte ve devlet memurluğunda 

adaylıklarının kaldırılmış olması şartı aranmamalıdır” dedi. 
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ederek, “Kurum İdari Kurulu toplantıları beraber çalışma 
zeminimiz. Birçok sorunu birlikte çözüme kavuşturarak 
eğitim çalışanlarının memnuniyetine gayret ediyor ve onun 
için çalışıyoruz” dedi. 

Bakanlığın bir bütün olarak görülmesi ve bütün birimleriyle 
algılanması gerektiğini kaydeden Yalçın, eğitim çalışanlarının 
talep ve tekliflerini aktarma görevini bugüne kadar yerine 
getirdikleri gibi bundan sonra da aktarmaya ve çözüm 
ortağı olarak üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini 
söyledi. 

İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, yeni 
yaklaşımlar, yeni uygulamalar dolayısıyla ortak çalışma 
zeminlerinin önemli olduğunu, Bakanlık olarak paydaşlarla 
birlikte yönetişim kavramının gereği olarak öneri ve teklifleri 
değerlendirmeyi önemsediklerini belirterek, “Eğitim ve eğitim 
çalışanlarının sorunlarının çözümüne sunduğunuz katkılardan 
dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. 

Rehberlik ve Denetim Başkanı Atif Ala ise, Eğitim-Bir-Sen’in 
çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, Ali Yalçın ve 
Yönetim Kurulu’na başarı diledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı 
Çelik’ten ziyaret 

21-07-2015

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Nesrin Çelik, 
Genel Başkan Ali Yalçın’a nezaket ziyaretinde bulundu. 
Memur-Sen Genel Başkan Vekili Metin Memiş ve Eğitim-Bir-
Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi’nin de hazır bulunduğu 
ziyarette Müsteşar Nesrin Çelik, bakanlığın faaliyetleri 
hakkında bilgi verdi. 

Ali Yalçın, özelde kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük 
hakları genelde ise Türkiye’nin daha demokratik ve özgür 
olması için mücadele verdiklerini ifade etti. Verdikleri 
mücadele sonucunda önemli kazanımlar elde ettiklerinin altını 
çizen Yalçın, sendikacılığa yeni bir anlam yüklediklerini, ücret 
sendikacılığının yanı sıra akademik ve hizmet sendikacılığı 
da yaptıklarını, din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin her türlü 

Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil’e iade-i 
ziyarette, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep 
Milletvekili Abdulhamit Gül’e, AK Parti Ankara Milletvekili 
Ahmet Gündoğdu’ya ve AK Parti Konya Milletvekili Halil 
Etyemez’e hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunarak, başarı 
dileklerini ilettiler. 

Ziyaretlerde konuşan Ali Yalçın, Türkiye’nin geleceği, 
ekonomik istikrarın sürdürülmesi, yeni Türkiye idealinin 
başarıya ulaşması, sınırlarımızdaki yangını, savaşı ve ortaya 
çıkan kaosu en az hasarla atlatabilmek için bir an önce güçlü 
bir hükûmetin kurulmasının elzem olduğunu vurgulayarak, 
“Bu işin bir diğer yönü milyonlarca kamu görevlisini 
ilgilendirmektedir. Toplu sözleşme görüşmelerinin yapılacağı 
tarih yaklaşmakta. Toplu sözleşme masasına yönelik 
hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Muhatabımızın, 
Kamu İşveren Heyeti’nin belirlenmesini bekliyoruz. Umarım 
bu iş fazla uzamaz” dedi.

MEB bürokratlarından ziyaret 

09-07-2015

Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza 
Aydoğdu, Rehberlik ve Denetim Başkanı Atif Ala, Atama Daire 
Başkanı Fethi Fahri Kaya, Öğretmen Atama Daire Başkanı 
Vekili Bekir Erdoğan ve Daire Başkanı Feyzullah Çiftçi, Genel 
Başkan Ali Yalçın’a ziyarette bulundu. Genel Başkan Vekili 
Latif Selvi, Genel Başkan yardımcıları Ramazan Çakırcı, Mithat 
Sevin, Hasan Yalçın Yayla ve Atilla Olçum’un da katıldığı 
ziyarette konuşan Ali Yalçın, eğitimde Bakanlığın çözüm 
ortağı ve paydaşı olarak birikimlerini aktardıklarını ifade 
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için nakdi ulaşım bedeli sağlanması gerektiğini ifade eden 
Yalçın, “Ulaşım için sağlanan bu karttan oturduğu muhit 
kapsamında herkes faydalanamamaktadır. Herkesin 
faydalanabilmesi için ulaşım bedelinin nakdi olarak verilmesi 
daha faydalı olacaktır” diye konuştu. 

Bakan Nabi Avcı ise, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade 
ederek, merkez teşkilatında çalışanların ulaşım sorunun 
giderilmesi için gerekli çalışmayı yapacaklarını kaydetti. 

Ali Yalçın ve Latif Selvi, daha sonra Bakanlık İşyeri 
Temsilciliği’ni ziyaret ederek, istişarelerde bulundu.

Gazze Üniversitesi Mütevelli Heyetinden 
sendikamıza ziyaret 

26-08-2015

Gazze İslam Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nasreddin 
Elmezaini, Rektör Kemalin   Shaat ve beraberindeki heyet, 
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı 
ziyaret etti. Sendikal yolculuklarının 1992’de eğitimci ve 
Türkiye’de Kudüs Şairi olarak bilinen Mehmet Akif İnan 
tarafından başlatıldığını belirterek, “Biz Filistin’in siyasi 
bağımsızlık mücadelesini önemsiyoruz. Tarih boyunca Filistin 
halkının yanındaydık, bundan sonra da yanında olacağız. Bu 
bağlamda, Ramazan ayında Gazze’ye yardım ulaştırmak için 
buradan hareket ettiğimizde İsrail devletinin zulmüne maruz 
kaldık. Bu baskı ve zulme karşı Ramazan ayında 3 bin kişiye 
iftar, bin koli gıda yardımı ve 100 çocuğa bayramlık yardımını 
ulaştırdık. Filistin’de Gaze’ye Mehmet Akif İnan Okulu ve 
Şifa Hastanesi adıyla iki kurum inşa etme düşüncemiz 

haksızlığa karşı çıktıklarını kaydetti. Eylem ve söylemlerini 
Türkiye ile sınırlamadıklarını belirten Yalçın, bütün mazlum ve 
mağdurların sesi olduklarını söyledi.

Bakan Avcı’ya ziyaret 

25-08-2015

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Millî 
Eğitim Bakanı Nabi Avcı’yı ziyaret etti. Eğitim-Bir-Sen Genel 
Başkan Vekili Latif Selvi’nin de katıldığı ziyarette, Ali Yalçın, 
imzaladıkları 3. Dönem Toplu Sözleşme’nin sonuçlarının kamu 
görevlilerinin yüzünü güldürdüğünü söyledi. Görüşmede, 
öğretmenlere nöbet görevi verilip karşılığında hiçbir 
ücret ödenmemesi adaletsizliğinin bu toplu sözleşmede 
son bulmasının sevindirici olduğunu dile getiren Yalçın, 
“Öğretmenlerin eğitim ve öğretim tazminatları 2016 ve 2017 
yıllarında da artırımlı olarak ödenmeye devam edecek olması 
önemli bir kazanımdır. Sınav ücretlerindeki adaletsizliği 
giderdik, bundan sonra MEB’in yapmış olduğu sınavlarda görev 
alan ile ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavlarda görev alanların 
ücretleri eşitlenecek. Kurs merkezlerinde görevli memur ve 
hizmetlilere fazla çalışma ücreti ödenecek olması önemli bir 
kazanımdır. Şeflerin, özel hizmet puanları arttırılarak 58 TL 
ilave ücret ile mali durumlarının iyileştirilmesi adına olumlu 
bir kazanım elde etmiş olduk. İLKSAN üyeliği isteğe bağlı 
hâle getirildi ve öğretim yılına hazırlık ödeneği artırıldı. Yetkili 
sendika olarak eğitim çalışanları adına kazanımlarımız ve 
mücadelemiz devam edecek” dedi. 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın merkez teşkilat çalışanlarına 
sağlanan ulaşım kartı yerine tüm merkez teşkilatı çalışanları 
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yayınlar ile bu coğrafyada büyük sorumluluğu üstlenen ALSAR 
Vakfı’na teşekkür ediyorum” dedi. 

Mehdi Gurra ise, çalışmaları hakkında bilgi vererek, “Yetimler 
haricinde yıllık 35 bin aileye ulaşıyoruz. Birçok ülkeden 
kuruluşların yardımlarını dağıtıyoruz. Arnavutluk’ta imam 
hatip okulu ve  üniversitede okuyan kız öğrenciler için yurt 
açmayı hedefliyoruz. Eğitim-Bir-Sen’in paydaş olduğu ‘Her 
Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var’ projesini yakından takip ediyoruz. 
Biz de 2 binin üzerinde yetime bakıyoruz. Medeniyetimizin bize 
yüklediği büyük sorumlulukları yerine getirmek için elimizden 
geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Eğitim-öğretim yılı açılışını Şehit İbrahim Çoban 
İlkokulu’nda yaptık 

28-09-2015

Eğitim-Bir-Sen Genel Yönetim Kurulu, 2015-2016 eğitim-
öğretim yılı açılışı dolayısıyla Şehit İbrahim Çoban İlkokulu’nu 
ziyaret ederek, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerle 
bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Eğitim-Bir-Sen 
ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, çocukların eğitim 
almalarının engellendiği, askerlerimizin şehit edildiği, birlik 
ve beraberliğimizi bozmaya yönelik gayretlerin arttığı bir 
dönemde yeni bir eğitim-öğretim yılının başladığını belirterek, 
terör örgütünün eğitim-öğretimin açılışına kan bulaştırdığını 
söyledi. Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Genel 
Başkan yardımcıları Ramazan Çakırcı, Şükrü Kolukısa, Hasan 
Yalçın Yayla, il millî eğitim müdür yardımcıları, Yenimahalle 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyit Ahmet Kayhan, Eğitim-Bir-Sen 
Ankara 4 No’lu Şube yöneticileri ve okul aile birliği başkanıyla 
birlikte Ankara Yenimahalle Şehit İbrahim Çoban İlkokulu’nda 

olmasına rağmen diplomatik engellemeler nedeniyle hayata 
geçiremiyoruz. Türkiye’de Filistin ile ilgili gündem olduğu 
zaman o gündemin mutlaka ve mutlaka baş aktörü Memur-
Sen, Eğitim-Bir-Sen’dir” dedi. 

Elmezaini ise, Gazze’deki tüm gençlere eğitim hizmeti 
verdiklerini dile getirerek, “İşgalciler Gazze’de eğitim hizmetini 
engellemek için her yolu deniyorlar, ancak biz bu eğitimi 
vermeye devam ediyoruz. Bugün Gazze İslam Üniversitesi’nde 
20 bin öğrencimiz eğitim alıyor. İsrail saldırılarından sonra 
Türkiye’nin verdiği destek, üniversitemizin ayakta kalmasını 
sağladı” şeklinde konuştu.

ALSAR Vakfı Başkanı Gurra’dan ziyaret 

03-09-2015

Geleceğin Alternatif Vakfı (ALSAR) Başkanı Mehdi Gurra, Eğitim-
Bir-Sen’e iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette konuşan Genel 
Başkan Ali Yalçın, Arnavutluk’ta ALSAR Vakfı’nın büyük bir 
misyonu yerine getirdiğini ifade ederek, “Suriye’den Avrupa’ya 
savaştan kaçmak isterken ölüme terk edilen küçücük 
bedenlerin kıyıya vurması, insanlığın vicdanının son resmidir. 
Batı dünyası riyakârlığı bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. 
Kıyıya vuran balinalar için dünyayı ayağa kaldıranların, 
küçücük bedenlerin cesetlerinin kıyıya vurmasını görmezden 
gelmesi çifte standardın bir göstergesidir. Bu çocuklar bizim. 
Bu çocuklar insanlığa emanet. Onlar için atılacak her adımda 
sendikamız ve konfederasyonumuz en önde yerini almış, 
bundan sonra da alacaktır. Bizler bu utancı tekrar yaşamamak 
için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz. 
Arnavutluk’ta ilgilendiği yetimler, sosyal faaliyetleri, çıkardığı 
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edilen bu insanların darağacına gönderilmesi başlı başına bir 
insanlık suçudur ve buna derhal son verilmelidir.” 

Bangladeş Cemaat-i İslami Genel Başkan Yardımcısı Matiura 
Rahman ise, Cemaat-i İslami Genel Başkanı Moqbul Ahmed’in 
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen yöneticilerine, göstermiş 
oldukları hassasiyet ve verdikleri mücadele için teşekkür 
ettiğini belirterek, “Bangladeş mahkemelerinin hukuksuz 
yargılamalarına tepki gösterip, diplomatik girişimlerde 
bulunan sizlere müteşekkiriz. Tüm dünyanın zulme seyirci 
kaldığı bir süreçte sizler haksızlıklara tepki göstererek 
insanlık için onurlu bir davranış sergilediniz” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Başkan 
yardımcıları Şükrü Kolukısa ve Atilla Olçum’un da hazır 
bulunduğu ziyarette, Yalçın, heyete Mehmet Akif İnan’ın kitap 
setini takdim etti.

Bakan Nabi Avcı’ya ziyaret

15-12-2015

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Milli 
Eğitim Bakanı Nabi Avcı’yı ziyaret etti. Eğitim-Bir-Sen Genel 
Başkan Vekili Latif Selvi, Başkan yardımcıları Ramazan 
Çakırcı, Mithat Sevin, Şükrü Kolukısa, Hasan Yalçın Yayla ve 
Atilla Olçum’un da katıldığı ziyarette Genel Başkan Ali Yalçın, 
64. Hükûmette tekrar Millî Eğitim Bakanı olan Nabi Avcı’yı 
tebrik etti.

Müfredat değişikliği elzemdir

Eğitim alanında evrensel değerler doğrultusunda, medeniyet 
değerlerimizi baz alan ve özgün bir müfredat hazırlanması 

2015-2016 eğitim-öğretim yılı açılışını gerçekleştiren Ali Yalçın, 
ilk olarak Okul Müdürü Mutlu Genç ile bir araya geldi. Genç’ten 
okul hakkında bilgi alan Yalçın, daha sonra öğretmenler 
odasını ziyaret ederek, öğretmenlerle bir süre sohbet etti. 
Sınıfları da tek tek dolaşan Yalçın, öğrencilerle sohbet etti, 
karanfil dağıttı. 

3. Dönem Toplu Sözleşme sürecine de değinen Yalçın, 
süreci 213 kazanımla tamamladıklarını hatırlatarak, kamu 
görevlilerinin sorunlarını çözüme kavuşturdukları bir dönem 
yaşadıklarını kaydetti. Okulda görev yapan yönetici ve 
öğretmenlere Eğitim-Bir-Sen yayınlarını hediye eden Yalçın, 
daha sonra yeni okul binası inşaatını gezdi.

Cemaat-i İslami temsilcilerinden ziyaret

02-11-2015

Bangladeş Cemaat-i İslami Genel Başkan Yardımcısı Matiura 
Rahman ve Genel Başkan Danışmanı Nurul Âmin Eğitim-Bir-
Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı ziyaret etti. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yalçın, ümmetin 
birliğini, İslam dünyasının birlikteliğini savunan ve bu 
çerçevede yürüttüğü çalışmalar nedeniyle sürekli hedef 
alınan Cemaat-i İslami Partisi’ne yönelik devlet terörünü, 
adalet cinnetini ve bu yolla hem İslam’ı hem de Müslümanları 
hedef alan Bangladeş yönetimini kınadıklarını ifade ederek 
şunları söyledi: “Hukuk tanımaz, insan onuru bilmez yönetimi, 
Bangladeş’te yaşanan vahşetin suç ortağı olarak görüyoruz. 
Tamamen siyasi bir mahkeme tarafından yargılanan ve 
Bangladeş ile Pakistan’ın geleceğini düşünmekten başka bir 
eylemi bulunmayan ancak ‘insanlık suçu işlemekle’ itham 
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sorun alanları oluşturacaktır. Bu nedenle mevcut yöneticilerin 
bilgi birikimlerini ve tecrübelerini koruyacak bir düzenlemeye 
ihtiyaç olduğu ortadadır” şeklinde konuştu. 

Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı ise, sorunları çözmek için 
ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Gündoğdu, Etyemez ve Özer’e ziyaret 

22-12-2015

Eğitim-Bir-Sen Genel Yönetim Kurulu, AK Parti Ankara 
Milletvekili, TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, Konya 
Milletvekili Halil Etyemez ve SGK Yönetim Kurulu Üyeliği’ne 
seçilen Eğitim-Bir-Sen eski Genel Başkan Vekili Ahmet Özer’i 
ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti. Genel Başkan 
Vekili Latif Selvi, Genel Başkan yardımcıları Ramazan Çakırcı, 
Mithat Sevin, Şükrü Kolukısa, Hasan Yalçın Yayla ve Atilla 
Olçum, Ahmet Gündoğdu ve Halil Etyemez’i TBMM’de ziyaret 
ederek, bir süre sohbet etti. Genel Yönetim Kurulu, daha 
sonra, 4. Olağan Genel Kurul’da SGK Yönetim Kurulu Üyeliği’ne 
seçilen Ahmet Özer’e ziyarette bulunarak, yeni görevinin 
hayırlı olmasını diledi.

gerektiğini belirten Yalçın, “4+4+4 eğitim sisteminin başarıya 
ulaşması için müfredatta temel değişiklikler yapılmalı ve 
insanımızın sahip olduğu ahlaki ve toplumsal değerler, 
müfredatın yeniden belirlenmesi noktasında öncelikle 
göz önüne alınmalıdır. Sadece temel eğitimde değil, 
yükseköğretim de dâhil, 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 elzemdir. Öğrencilerimizin, öz güvene 
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, toplumsal ve kültürel 
çeşitliliğe saygılı insanlar olarak yetiştirilmesi yeni müfredatın 
temel felsefesi olmalıdır” dedi. 

Çözüm arayışları paydaşlarla birlikte sürdürülmelidir

Millî Eğitim Bakanlığı’nın bölgede terörün mağdur ettiği öğrenci 
ve öğretmenler konusundaki çözüm arayışını paydaşlarla 
birlikte sürdürmesi gerektiğini ifade eden Yalçın, terör 
dolayısıyla eğitim haklarını kullanamayan öğrencilerin TEOG 
ve benzeri sınavlarda mağdur edilmemesi, seminer bittikten 
sonra görevi başına dönecek öğretmenlerin can güvenliğinin 
sağlanması, moral ve motivasyonlarının artırılması gerektiğini 
söyledi. 

Yönetici görevlendirme yönetmeliği yeniden ele 
alınmalıdır

İdari yargı mercilerince verilen kararlar sonrası yönetici 
görevlendirme yönetmeliğinde değişikliğin elzem hâle 
geldiğini belirten Yalçın, “Ekim 2015 tarihinde yürürlüğe giren 
yönetmelik, beraberinde yeni sorunları da getirmiştir. 
Yöneticilik tecrübesini, bilgi birikimini değerlendirmeyi, 
kurumsal hafızanın devamlılığını göz ardı ederek tüm müdür 
yardımcılarına/başyardımcılarına sınav dayatmak; görev 
süresini dört yıl olarak belirleyip sonrasını adaylar açısından 
belirsiz bırakmak, yönetici görevlendirme sürecinde yeni 
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MEB Müsteşar yardımcıları Demirci, Çolakoğlu ve 
Bakan Müşaviri Gür’e ziyaret 

20-01-2016

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Başkan 
yardımcıları Ramazan Çakırcı, Mithat Sevin, Şükrü Kolukısa, 
Hasan Yalçın Yayla ve Atilla Olçum, Millî Eğitim Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcılığına atanan Ercan Demirci ve Doç. Dr. 
Mustafa Hilmi Çolakoğlu ile Bakan Müşaviri olarak atanan 
Bekir Gür’ü ziyaret ederek, görevlerinin hayırlı olmasını diledi. 

Ziyaretlerde konuşan Latif Selvi, şimdiye kadar önemli 
çalışmaların yapıldığını, ancak daha yapılması gereken çok 
iş olduğunu ifade ederek, başta müfredat olmak üzere, ele 
alınması gereken birçok konu bulunduğunu söyledi. 

Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, daha nitelikli işler 
yapılması gerektiğini belirterek, gerek müfredat konusunda 
gerekse diğer konularda, başta yetkili sendika Eğitim-Bir-
Sen olmak üzere, paydaşlarla beraber güzel işler yapmak 
için uğraşacaklarını, paydaşları işin içine katmadan başarıya 
ulaşmanın mümkün olmadığını dile getirdi. 

Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu, 
ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, sorunların 
çözümünde istişarenin önemli olduğuna dikkat çekti.

Genel müdürlere ziyaret 

03-02-2016

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Genel Başkan 
yardımcıları Şükrü Kolukısa ve Atilla Olçum, Milli Eğitim 
Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitimi Genel Müdürü Osman 

Orhan Erdem ve Yusuf Tekin’e ziyaret

23-12-2015

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Başkan 
yardımcıları Ramazan Çakırcı, Mithat Sevin, Şükrü Kolukısa ve 
Hasan Yalçın Yayla ile birlikte, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı 
Orhan Erdem’i ve Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. 
Yusuf Tekin’i ziyaret etti. 

Bakan Yardımcılığı’na tekrar atanan Orhan Erdem’i tebrik 
eden Ali Yalçın, geçmişten kalan sorunların değil, geleceğe 
ilişkin sorumlulukların konuşulmasını arzu ettiklerini ifade 
ederek, “Eğitim-Bir-Sen olarak, sorunlardan arındırılmış bir 
eğitim sistemi arzumuzu öncelikle dile getiriyoruz. 

Kılık ve kıyafet yönetmeliğindeki antidemokratik yaptırımlar 
yüzünden kamu görevlilerinin yaşadığı mağduriyetler, 
öğretmenlerin kariyer basamaklarına ilişkin yaşadığı belirsizlik, 
alan değişikliğine ilişkin beklentilerin karşılanmamış olması, 
ek ders esaslarındaki adaletsizlikler, öğretmen açığı, norm 
kadro yönetmeliğinin getirdiği sıkıntılar, eğitim çalışanlarının 
atama ve yer değiştirme süreçlerinde karşılaştıkları 
problemler, yönetici görevlendirme sürecinin tıkanması ve 
mevcut yönetmeliğin uygulanmasındaki belirsizlikler gibi 
sorunların çözüme kavuşturulması gerekmektedir” dedi. 

Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ve Müsteşar Yusuf Tekin ise, 
sorunları beraber aşacaklarına inandıklarını kaydetti.
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Vekili Latif Selvi’yi ziyaret etti. Başkan yardımcıları Ramazan 
Çakırcı, Mithat Sevin, Şükrü Kolukısa, Hasan Yalçın Yayla 
ve Atilla Olçum’un da hazır bulunduğu ziyarette konuşan 
Latif Selvi, sendika olarak amaçlarının, İLKSAN üyesi eğitim 
çalışanlarının haklarını korumak olduğunu ifade ederek, 
zorunlu üyeliğine karşı olduklarını söyledi. 

Toplu sözleşmede İLKSAN’a üyeliğin zorunlu olmaktan 
çıkarılarak isteğe bağlı hâle getirildiğini hatırlatan Selvi, 
“İLKSAN’a zorunlu üyelik, imzaladığımız toplu sözleşme ile 
kaldırıldı. Öğretmenlerimizin iradesine ipotek konulmasına 
karşıyız. Sendika olarak diyoruz ki, İLKSAN’a üyelik zorunlu 
olmaktan çıkarılsın, ihtiyari olsun” dedi. 

Tuncer Yılmaz ise, İLKSAN’ın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Genel Müdür Funda Kocabıyık’a ‘hayırlı olsun’ 
ziyareti 

07-04-2016

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi ve Genel Başkan 
Yardımcısı Şükrü Kolukısa, Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği 
ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık’ı ziyaret ederek, 
‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti. Ziyarette konuşan Latif Selvi, 
yurt dışında kırka yakın eğitim sendikasıyla ikili anlaşmalar 
yaptıklarına hatırlatarak, “Bu tür ikili anlaşmalar dostlukların 
pekişmesine vesile oluyor. Kısa süre içerisinde geliştirdiğimiz 
iş birlikleri ve edindiğimiz tecrübeleri aktararak önemli 
katkılarda bulunuyoruz. Diğer ülkelerin eğitim sendikaları 
ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle ilişkilerimizi daha da 
geliştirerek ülkemiz adına hayırlı hizmetlerde bulunmaya 
devam edeceğiz” dedi. 

Nuri Gülay, Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu ve 
Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü Bülent Çiftçi’yi 
ziyaret ederek, yeni görevlerinin hayırlı olması dileğinde 
bulundu. Genel müdürlere yeni görevlerinde başarılar dileyen, 
hayırlı hizmetlere imza atmaları temennisinde bulunan Latif 
Selvi, temel eğitimin önemine dikkat çekerek, “Nasıl başlarsa 
öyle gider. Onun için toplumun değerlerini baz alan, 
hassasiyetleri dikkate alan çalışmaların yapılmasını 
bekliyoruz. Birimlerin eş güdümlü olarak çalışması önemlidir. 
Temel eğitim, mesleki ve teknik eğitim, yükseköğretim ve 
yurtdışı eğitim kadar diğer birimlerin de önemli olduğunu 
düşünüyoruz. Akademik alana öğrenci yetiştirmek yetmiyor, 
mesleki ve teknik eğitime de ağırlık ve önem verilmelidir” 
dedi. 

Selvi, eğitim çalışanlarının Bakanlıktan beklentilerinin, 
sorunlarına bir an evvel çözüm bulunması taleplerinin 
olduğunu ifade ederek, el birliğiyle bütün sorunların 
üstesinden geleceklerine inandıklarını söyledi. 

Mesleki ve Teknik Eğitimi Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, 
Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, Yükseköğretim 
ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü Bülent Çiftçi ve Hayat Boyu 
Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel ise, daha iyi bir eğitim 
için ellerinden geleni yapmaya çalışacaklarını dile getirdiler.

İLKSAN yönetiminden ziyaret 

02-03-2016

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı 
(İLKSAN) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Hüseyin Torun, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan 
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siyasi partilerin düne ilişkin duruşlarını, bugünkü konum 
alışlarını ve yarına ilişkin sunuşlarını değerlendirmek, yanlış 
bulduklarını tenkit, doğru bildiklerini de teklif etmek görevini 
en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Sınav ücretleri sorununu bakanlarla görüştük

22-04-2016

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3. 
Dönem Toplu Sözleşme’yle kazanılan sınav görevi ücretleri 
konusunda yaşanan sorunu çözmek için Millî Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı ve Maliye Bakanı Naci Ağbal ile görüştü. Toplu 
sözleşmede imza altına alınan maddeyle sınav görev ücretleri 
konusundaki adaletsizliğin ortadan kaldırıldığını hatırlatan 
Ali Yalçın, “Açık öğretim lisesi/ortaokulu sınavları ve bilim 
sanat merkezleri öğrenci seçme sınavlarında görev alan 
eğitim çalışanlarına, toplu sözleşme hükmüne göre ödenmesi 
gereken sınav görev ücretleri 4,5 ay sonra hem de eksik 
ödeme yapılarak sorun farklı bir boyuta geldi. Aylar sonra, 
döner sermayede kaynak olmadığı gerekçesiyle cüzi bir rakam 
ödenerek; kurye, hizmetli, şoför, şef, yürütme komisyonu, 
salon başkanı, gözetmen dâhil eğitim çalışanlarının hakkı 
teslim edilmedi. Bu sorun bir an önce çözülmelidir” dedi. 

Eğitim çalışanlarının alın teri kuruduktan sonra, üstelik eksik 
ödeme yapılarak ortaya çıkan problemin çözümü için gerekli 
adımların ivedilikle atılması gerektiğini belirten Yalçın, 
“Kangren hâline gelmiş sorunu toplu sözleşmede çözmüştük. 
Ücretlerin eksik ödenmesi, sorunun devam ettiğini 
göstermektedir. Ücret artışı beklerken üstüne üstlük geç 
ödemenin yanında bir de ücretlerin düşüşüyle karşılaştık. 

Funda Kocabıyık ise, yapılacak çalışmalarda genel müdürlük 
olarak ellerinden gelen katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade 
etti.

Fatoni Üniversitesi Rektörü Japakiya’dan 
sendikamıza ziyaret 

13-04-2016

Tayland Fatoni Üniversitesi Rektörü Dr. İsmail Lütfi Japakiya, 
beraberindeki heyetle birlikte Eğitim-Bir-Sen ve Memur-
Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı ziyaret etti. Patani bölgesinde 
yaşanan gelişmeler hakkında bilgi veren Japakiya, uzun 
yıllar süren çatışmaların geride kaldığını belirterek, 1998 
yılında kurulan üniversitenin hem akademik alanda hem de 
siyaset adamı yetiştirmede önemli işlere imza attığını söyledi. 
Japakiya, “Öğrencilerimiz, master ve doktora için Türkiye’ye 
gelmek istiyor. Bunun için sizin de yardımlarınızı bekliyoruz” 
dedi. 

Genel Başkan Ali Yalçın, ellerinden gelen yardımı yapmaya 
hazır olduklarını kaydetti. Hem Türkiye’nin özgürleşmesi ve 
demokratikleşmesi adına hem de eğitim-öğretim çalışanları 
için önemli kazanımlar elde ettiklerini dile getiren Yalçın, 
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YÖK Başkanı Saraç’a yükseköğretim kanununa 
ilişkin önerilerimizi ilettik 

24-05-2016

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
Genel Başkan Vekili Latif Selvi ve Genel Başkan Yardımcısı 
Atilla Olçum, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. 
Dr. Yekta Saraç’ı ziyaret etti. Eğitim-Bir-Sen’in hazırladığı 
“Yükseköğretim Kanunu’na İlişkin Öneriler” raporunu sunan 
Yalçın, hazırladıkları raporun, yasaklayıcı olmayan ama şeffaf 
ve hesap verilebilir yapılar oluşturan, yükseköğretimin girdileri 
kadar çıktılarına da odaklanan, yükseköğretim kurumları 
arasında tek tip bir yapı yerine eşgüdümü önemseyen; 
akademik, bilimsel ve idari özerkliği evrensel standartlar 
ekseninde tanımlayan, rekabetin yanında iş birliğini, 
katılımcılığın yanında müşterek karar mekanizmalarını 
öngören bir yükseköğretim sisteminin ana unsurlarını 
tanımladığını dile getirdi. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yapılması düşünülen 
tasarıda sendika temsilcilerinin yükseköğretim kurumları 
disiplin kurullarında oy hakkından yoksun hâle getirilmesinin 
kabulünün mümkün olmadığını vurgulayan Yalçın, “1. Dönem 
Toplu Sözleşme süreci sonucundaki Kamu Görevlileri 
Hakem Kurulu kararından bu yana 2 ve 3. Dönem Toplu 
Sözleşme hükümlerinde de yer alan disiplin kurullarında 
sendika temsilcisinin yer alması ve oy hakkına sahip 
olması uygulaması, evrensel insan haklarının bir unsuru 
olan örgütlenme ve sendika özgürlüğünün bir parçasıdır. 
Hukuk âleminde de kabul görmüş bu uygulamanın kanuni 
düzenlemeyle kaldırılmak istenilmesi toplu sözleşme 

Toplu sözleşmede atılan imzanın gereği yerine getirilerek, 
eğitim çalışanlarında şok etkisi oluşturan yanlış uygulamadan 
bir an önce dönülmelidir” şeklinde konuştu. 

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ifade edilen boyutuyla konuyu 
en kısa sürede tekrar gözden geçireceğini ifade etti. 
Görüşmelerde, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi 
ve Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla da yer aldı.

ÖSYM Başkanı Ömer Demir’i ziyaret ettik 

16-05-2016

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi ve Genel Başkan 
Yardımcısı Atilla Olçum, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir’i ziyaret etti. 

Üniversitelerdeki eğitimi geliştirecek, dünyadaki üniversite-
lerle yarışabilecek yeni bir düzenlemenin gerekli olduğunu 
vurgulayan Selvi, “Yükseköğretim yasa tasarısı yükseköğre-
timin amacını, niteliklerini, temel kurumlarını, kurumların ku-
ruluş ve işleyişlerini, mali yapılarını, yükseköğretime girişleri, 
akademik, idari özerkliği, denetimi, kalite ve akreditasyon 
işlemlerini düzenleyen temel kanun niteliğinde olmalıdır. Rek-
törlük seçimleri üniversite çalışanlarını ve akademik üretimi 
olumsuz etkilemektedir” diye konuştu. 

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir ise, Eğitim-Bir-Sen’in 
“Yükseköğretim Kanunu’na İlişkin Öneriler” raporunu 
incelediğini belirterek, bu konuda yapılan çalışmaların önemli 
olduğunu ifade etti.
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bunun yanı sıra, tek tip vatandaş yetiştirmeyi hedefleyen bir 
toplumsal mühendislik projesinin eğitim sistemine biçtiği 
işleve son verilmesi, müfredatın, insanımızın sahip olduğu 
ahlaki ve toplumsal değerler doğrultusunda yeniden ele 
alınması gerektiğini söyledi. 

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 
düzenlemelerin yapılması gerektiğini kaydeden Yalçın, bu 
tür uygulamaların, hem bölgenin eğitim çalışanı açığının 
kapatılması hem de bölgenin zorluğuna göre eğitim çalışanının 
yaşamış olduğu mağduriyetin giderilmesi bakımından elzem 
olduğunu vurguladı. 

Son dönemlerde öğretmenlere yönelik şiddet olaylarının 
arttığına dikkat çeken Yalçın, “Öğretmenlerimizin mali ve 
sosyal hakları, özlük hakları ve çalışma şartları itibar ve 
saygıyı temsil edecek şekilde düzenlenmeli ve geliştirilmelidir. 
Bakanlık, eğitimcilere yönelik her saldırının sıkı takipçisi 
olmalıdır” diye konuştu. 

Ali Yalçın, darbe ürünü, demokrasiye ve insan haklarına aykırı 
olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık 
ve Kıyafetine Dair Yönetmelik’in kaldırılması için ilk adımı Millî 
Eğitim Bakanlığı’nın atması gerektiğini belirterek, başlattıkları 
sivil itaatsizlik eyleminin, talepleri karşılanıncaya kadar 
devam edeceğini sözlerine ekledi. 

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, kendisine takdim edilen 
yayınlar, araştırma ve raporlardan dolayı teşekkür ederek, 
ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi. 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Durmuş’a ziyaret 

02-09-2016

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Başkan 
yardımcıları Ramazan Çakırcı, Mithat Sevin, Şükrü Kolukısa, 
Hasan Yalçın Yayla ve Atilla Olçum, Talim ve Terbiye Kurulu 

hükmünün çiğnenmesinin yanı sıra uluslararası hukuka 
ve anayasaya aykırılık teşkil etmektedir. TBMM eğitim 
komisyonunun da bu düzenlemeyi değerlendirip, kabul 
etmeyeceğini düşünüyoruz.” 

Yalçın, üniversitelerdeki idari personel için görevde 
yükselme yönetmeliğinin bir an önce hazırlanıp sınavların 
gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti. 

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç,  üniversitelerde yetkili 
sendika olan Eğitim-Bir-Sen’in böyle bir rapor hazırlamasının 
önemli olduğunu ve rapordan faydalanacaklarını ifade etti. 
Saraç, üniversitelere asılan dijital panoların, teknolojiyi 
yakından takip etme ve hizmet sendikacılığı açısından yerinde 
olduğunu, hizmet üretmek yerine çatışan bir sendikacılığın 
eskide kaldığını belirterek, Eğitim-Bir-Sen’e hizmetlerinden 
dolayı teşekkür etti.

Sorunların çözümüne ilişkin önerilerimizi   
Bakan Yılmaz’a sunduk 

10-06-2016

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-
Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Başkan yardımcıları 
Ramazan Çakırcı, Mithat Sevin, Şükrü Kolukısa, Hasan Yalçın 
Yayla ve Atilla Olçum, Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a ‘hayırlı 
olsun’ ziyaretinde bulundu. Bakan Yılmaz’a yeni görevinde 
başarı dileyen Yalçın, eğitimin ve eğitim çalışanlarının 
sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren bir rapor da iletti. 4+4+4 
eğitim sisteminin başarıya ulaşması için, ücretli öğretmenlik/
vekil öğretmenlik gibi uygulamalara son verilmesi, öğretmen 
ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamı suretiyle giderilmesi, 
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Latif Selvi, araştırma görevlileri arasındaki statü farkının, 
yükseköğretim sisteminin kronik sorunlarından biri olduğunu 
kaydederek, iş güvencesi bağlamında, 50/d statüsündeki 
araştırma görevlilerinin 33/a statüsüne geçirilmesi talebini 
toplu sözleşme süreci başta olmak üzere, her platformda 
savunduklarını ifade etti. Mağduriyetlerin oluşmasının 
önlenmesini ve uğruna pek çok emek, zaman ve kaynak 
harcanan ÖYP’den umulan sonucun elde edilebilmesini 
teminen, halen doktoralarına devam eden ÖYP’lilerin 
herhangi bir hak kaybı olmaması veya üniversiteleri 
tarafından mobbinge maruz kalmamaları için YÖK tarafından 
tedbir alınması gerektiğini vurgulayan Selvi, statü farkı 
gözetmeksizin araştırma görevlileri başta olmak üzere, 
yükseköğretim çalışanlarının iş güvencelerinin sağlanması 
ve korunması için çaba sarf etmeye devam edeceklerini 
sözlerine ekledi.

‘Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var’ projesine 
desteğimiz devam ediyor

22.09.2016

İHH Başkan Yardımcısı Murat Yılmaz ve beraberindeki heyet, 
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı ziyaret 
ederek, 4. yılına giren ve paydaşı olduğumuz ‘Her Sınıfın Bir 
Yetim Kardeşi Var’ projesi hakkında bilgi verdi. 

Sendika olarak bu asil çabanın içinde olmanın, bu çabaya 
katkı vermenin kendileri için bir onur olduğunu belirten 
Yalçın, “Yavrularımız geleceğe daha sağlam baksın diye Millî 
Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, İHH ve Eğitim-Bir-
Sen olarak üç yıldır tüm okul ve Kur’an kurslarımızda ‘Her 

(TTK) Başkanlığı’na atanan Alpaslan Durmuş’u ziyaret ederek, 
yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Ziyarette konuşan Ali 
Yalçın, TTK’nın önemli bir misyonu bulunduğunu ifade ederek, 
“Size öncelikle başarılar diliyorum. İfa ettiğiniz görev ve 
bulunduğunuz makam oldukça önemlidir. Bu görevi başarıyla 
yürüteceğine inancımız tamdır” dedi. 

Yapılması gereken çok iş olduğunu vurgulayan Yalçın, “Bir an 
önce ele alınması gereken işlerden biri de müfredattır. Yeni 
müfredat, biçimi ve muhtevasıyla akıllı, bilgili, ahlaklı, vicdanlı, 
özgür, ekip çalışmasını bilen, başaran, cesur, araştırmacı, 
soran, sorgulayan fertler yetiştirmeyi amaçlamalıdır. Bu 
konuda ivedilikle adım atılmalıdır” şeklinde konuştu. 

Yalçın, kitap içeriklerinin de toplumun değer yargıları göz 
önünde bulundurularak güncellenmesi gerektiğini, bunun da 
acilen yapılmasını beklediklerini söyledi. 

Alpaslan Durmuş ise, devraldığı yeni görevin öneminin 
ve ağırlığının farkında olduğunu belirterek, beklentileri 
karşılamak için elinden geleni yapmaya çalışacağını kaydetti.

ÖYP araştırma görevlileri mağdur edilmemelidir 

05-09-2016

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, ÖYP araştırma 
görevlilerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Genel Merkez’de 
gerçekleşen görüşmede, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 
(ÖYP) araştırma görevlilerinin 674 sayılı KHK sonrası hukuki 
statülerinin 33/a’dan 50/d’ye dönüştürülmesinin yol açacağı 
sorunları aktaran ÖYP araştırma görevlileri temsilcileri, 
taleplerinin ilgili makamlara iletilmesini istedi. 
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Açığa alma ve meslekten ihraç konularında kılı kırk yarmak, 
adaletten şaşmamak ve hızlı hareket etmek gerektiğini 
vurgulayan Yalçın, eğitimin olumsuz etkilenmemesi, 
öğrencilerin öğretmensiz kalmaması için bunun elzem 
olduğunu kaydetti. Kamu göreviyle ilintili, irtibatlı, terör 
örgütlerine lojistik destek sağlayan, propagandasını yapan 
kişiler ihraç edilirken, masum olanların zarar görmemesi 
için titiz davranılması gerektiğinin altını çizen Yalçın, “Devleti 
ele geçirmeyi veya yıkmayı amaçlayan bütün yapılarla 
mücadelede hukuk dışına çıkmak, yeni darbe ve terör 
girişimlerine izin ve imkân vermek demektir. Devletin terörist 
yapı ve örgütlenmelerden temizlenmesi milletimizin huzuru 
ve geleceği için gereklidir. Ancak her şeye rağmen bu ihraçlar 
yüzeysel bir genellemeyle yapılmamalı, hukuk devletine 
yakışan bir titizlik elden bırakılmamalıdır” dedi. 

Yalçın, görüşmede, eğitimin ve eğitim çalışanlarının acil 
çözüm bekleyen sorunlarını da gündeme getirdi. 

Bakan İsmet Yılmaz, kendisine iletilen sorunların çözümü için 
elinden geleni yapacağını ifade ederek, eğitimle ilgili yapılan 
her çalışmayı önemsediklerini, Eğitime Bakış 2016 raporunu 
değerlendireceklerini belirtti.

ABD Büyükelçiliği’nden ziyaret 

05-10-2016

ABD Büyükelçiliği İç Politika Sorumlusu Natalie A. Oldani, 
Politika Konsolosu Rebecca Yang, Kültür Ataşesi Yardımcısı 
Saad Bokhari ve üst düzey siyasi uzmanı Suheyla Tayla’dan 
oluşan bir heyet, Eğitim-Bir-Sen’i ziyaret ederek, Genel 
Başkan Ali Yalçın ile görüştü. 

S ı n ı f ı n 

Bir Yetim Kardeşi Var’ projesini uyguluyoruz. Geçen eğitim 
döneminde 750 bini aşkın öğrencimiz yetim kardeşlerine 
‘sizinleyiz’ dediler ve 20 bine yaklaşan yetimi himaye ettiler. 
Bu yıl sayının 1 milyona çıkması geleceğimiz adına bizleri 
umutlandırıyor. Çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren 
bilinçli, yardımsever, duyarlı ve başkalarının dertleriyle 
dertlenen insanlar olarak yetişebilmeleri bu projeyi asıl 
önemli kılan etkendir” dedi.

Eğitime Bakış raporumuzu Bakan Yılmaz’a takdim 
ederek, acil çözüm bekleyen sorunları görüştük 

28-09-2016

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Başkan 
yardımcıları Ramazan Çakırcı ve Atilla Olçum ile birlikte, Millî 
Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ı ve Müsteşar Yusuf Tekin’i ziyaret 
ederek, eğitim-öğretimin aksamaması için acilen çözüme 
kavuşturulması gereken sorunları görüştü. Ali Yalçın, ihraç 
edilen ve görevden alınan eğitim çalışanlarının durumunun 
da konuşulduğu ziyaretlerde, Eğitime Bakış 2016: İzleme ve 
Değerlendirme Raporu’nu Bakan Yılmaz’a ve Müsteşar Tekin’e 
takdim ederek, raporun içeriği hakkında bilgi verdi. Eğitim 
çalışanlarının mali ve sosyal haklarını korumak, geliştirmek, 
sorunlarını gündeme getirmek, daha nitelikli eğitim anlayışıyla 
eleştiri ve öneriler ortaya koymak, ücretlerde ve gelir 
dağılımında adaleti sağlamak hedefleri için birçok çalışma 
yaptıklarını belirten Yalçın, söz konusu çalışmalardan biri 
olan Eğitime Bakış 2016: İzleme ve Değerlendirme Raporu’nun, 
Türkiye’de eğitimle ilgili hemen hemen bütün göstergeleri 
içeren, bu alanda bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı 
çalışma olduğunu söyledi. 
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ülkelerine ziyaretlerimizde şunu görüyoruz: Erdoğan 
üzerinden bir Türkiye karşıtlığı üretiliyor. Batı’nın bilmesi 
gereken kısım şurası: Erdoğan düşmanlığı gerçekte Türkiye 
düşmanlığıdır” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gürcan’dan ziyaret 

01-11-2016

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı 
Ayşen Gürcan, Eğitim-Bir-Sen’i ziyaret ederek, Genel Başkan 
Ali Yalçın ile bir görüşme yaptı. Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan 
Vekili Latif Selvi, Başkan yardımcıları Ramazan Çakırcı, Mithat 
Sevin, Şükrü Kolukısa, Hasan Yalçın Yayla ve Atilla Olçum’un 
da hazır bulunduğu görüşmede, eğitimle ilgili konularda görüş 
alışverişinde bulunuldu. Görüşmede, yaptıkları çalışmalar 
hakkında bilgi veren Ali Yalçın, içeriğinden yapısal meselelere 
kadar eğitimin köklü çözümler bekleyen birçok sorunu 
bulunduğunu belirterek, “Bir kısmı eskiden beri, bir kısmı 
darbe dönemlerinin vesayetçi ve ideolojik kalıntıları olarak 
günümüze kadar gelen ve acilen çözüme kavuşturulması 
gereken sorunlar ancak yeni bir müfredatla aşılacak 
türdendir” dedi. 

“5. Sınıfın Yabancı Dil Dersi Ağırlıklı Hale Getirilmesi: Zorluklar, 
Riskler ve Alternatifler” başlıklı analiz çalışmasını kamuoyuna 
açıkladıklarını ifade eden Yalçın, müfredatla ilgili çalışmayı da 
yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. 

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşen Gürcan, Eğitim-Bir-
Sen’in eğimin hemen hemen her alanında, her konuda 
araştırma ve raporlar yayınlayarak, görüş ve alternatifler 
ortaya koyarak akademik sendikacılığa önem verdiğini, son 
açıkladığı raporlarla bir kez daha gösterdiğini dile getirdi. 
Yalçın, Gürcan’a Eğitim-Bir-Sen’in yayınlarından oluşan bir set 
takdim etti.

Oldani, 15 Temmuz darbe girişiminde en büyük yarayı eğitim 
sektörünün aldığını gördüklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
eğitime önem vereceklerini ve bu yapıyla bağı olanların 
temizleneceğini söylediğini ifade ederek, “Siz bu darbe 
girişimi sonrası oluşan öğretmen açığının kapatılması 
hususunda bir katkıda bulunuyor musunuz? Eğitimin içeriğini 
ve niteliğini geliştirme konusuna önem verdiğinizi biliyoruz. 
Yakın vadede müfredatın değiştirilmesi yönünde 
çalışmalarınız olacak mı” diye sordu. 

Genel Başkan Ali Yalçın, sendikal çalışmaları hakkında bilgi 
verdikten sonra gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Türkiye’de müfredat konusunun tartışılması gerektiğini 
düşündüklerini kaydeden Yalçın, “Bu tartışmaya katkıda 
bulunmak amacıyla şu an bitirmiş olduğumuz müfredat 
raporumuzu da yakın bir süreçte kamuoyuyla paylaşacağız” 
dedi. 

ABD’nin tavrı düşündürücü 

“15 Temmuz’da ABD’nin tutumu kamuoyunda tartışılıyor 
ama bizim teşkilatımızda daha çok tartışılıyor” diyen Yalçın, 
şöyle devam etti: “ABD’nin FETÖ ile ilgili bu süreçteki tutumu 
toplumumuz tarafından kabul edilebilir bir tutum olarak 
görülmüyor. FETÖ’nün ABD’de eğitim alanında olabildiğince 
faaliyet göstermesini, iki müttefik ülkenin hukukuna uygun 
bulmuyoruz. Türkiye’de 15 Temmuz tartışılırken, kurulan her 
cümlenin içinde ABD’nin olumsuz olarak geçmiş olması, ABD 
açısından üzerinde düşünülmesi gereken bir durumdur.” 

Erdoğan düşmanlığı gerçekte Türkiye düşmanlığıdır

Türkiye’yi anlama noktasında bazı açmazlar ve kasti 
davranışlar gördüklerini belirten Yalçın, “Özellikle Batı 
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hususta sendikaların itirazlarının ve mahkeme kararlarının 
dikkate alınmadığı yönünde şikâyetlerin kendilerine geldiğini 
kaydeden Yalçın, üniversitelerde disiplin kurullarına sendika 
temsilcisinin katılımının sağlanması noktasında YÖK’ün 
üniversitelere gereken uyarıyı yapması gerektiğini ifade etti. 

Görüşmede, ÖYP kapsamındaki araştırma görevlilerinin 
sorunlarını da dile getiren Yalçın, “Mağduriyetlerin önlenmesini 
ve uğruna pek çok emek, zaman ve kaynak harcanan 
ÖYP’den umulan sonucun elde edilebilmesini teminen, halen 
doktoralarına devam eden ÖYP’lilerin herhangi bir hak 
kaybının olmaması veya üniversiteleri tarafından mobbinge 
maruz kalmamaları için YÖK tarafından tedbir alınmalıdır” 
dedi. 

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, FETÖ ile mücadelede YÖK 
olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını, bu konularla ilgili titiz bir 
araştırma ve inceleme yaparak itirazları değerlendirdikleri 
kaydetti. Saraç, disiplin kurullarında sendika temsilcisinin yer 
almasıyla ilgili toplu sözleşme hükümlerinin uygulandığını, 
bu konuda hatalı uygulama yapan üniversitelere gerekli 
hatırlatmanın yapılacağını söyledi. ÖYP kapsamındaki 
araştırma görevlilerinin statülerinin değiştirilmesiyle ilgili 
yapılan düzenlemenin yeni mağduriyetlere yol açmak için 
değil, akademik gerekliliklerden dolayı yapıldığını dile getiren 
Saraç, hatta bu kapsamda eğitimlerini tamamlayan araştırma 
görevlilerinin, kriterleri yerine getirmek kaydıyla, ilgili 
üniversiteler tarafından değerlendirilmeye başlandıklarını 
belirtti.

Sudan Öğretmenler Mesleki Genel Birliği’nden 
ziyaret 

02-12-2016

Sudan Öğretmenler Mesleki Genel Birliği Genel Başkanı Ahmed 
Abdelkarım Ahmed Elhamedı ve genel başkan yardımcıları 
Shıhabeldeen Mohammed Osman Elmahe, Nazar Elshekh A. 
Badr, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı 
ziyaret etti. Yalçın, Ağustos ayı içerisinde Sudan İşçi 
Sendikaları Federasyonu’nun (SWTUF) Başkent Hartum’da 
organize ettiği Türk Halkı ve Türk Çalışanlarına Destek ve 

Yükseköğretimde yaşanan sorunları YÖK Başkanı 
Saraç’a ilettik 

08-11-2016

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-
Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi ve Başkan Yardımcısı 
Hasan Yalçın Yayla, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. 
Dr. Yekta Saraç’ı ziyaret ederek, yükseköğretimde yaşanan 
sorunları iletti. 

Ali Yalçın, rektörlerle ilgili seçim sisteminin kaldırılarak 
Cumhurbaşkanınca doğrudan atama şeklinde önerilerine 
benzer bir düzenlemenin gerçekleştirilmiş olmasının, Mayıs 
2016 tarihinde yayımladıkları ‘Yükseköğretim Kanununa İlişkin 
Öneriler’ raporunda yer alan tespit ve önerilerin yerinde ve 
haklı olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade ederek, 
“Ancak yükseköğretimin sorunlarının, sadece rektörlük 
makamının atama şeklinin değiştirilmesiyle çözülemeyeceği 
açıktır. Rektörlük makamının yetkilerinin de gözden 
geçirilerek sınırlarının çizilmesi adil bir yönetim biçimi için 
elzemdir. Atılan bu pozitif adımdan sonra yükseköğretimin 
sorunlarını köklü ve kalıcı bir şekilde çözecek reform 
niteliğinde yeni bir yükseköğretim kanununa ihtiyaç olduğu 
da bir gerçektir” dedi. 

FETÖ ile bağlantısı tespit edilen tüm kişilerin kamudan 
uzaklaştırılması sürecinin, adil ve etkin bir şekilde 
üniversitelerde de gerçekleştirilmesinin kamuoyunun 
beklentisi olduğunu dile getiren Yalçın, hainlerle masumların 
ayrıştırılması konusunda YÖK’ün aktif rol oynamasını istedi. 

Toplu sözleşme hükmüne rağmen bazı üniversitelerde 
disiplin kurullarına sendika temsilcisinin çağrılmadığı, bu 
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yanıtlayan Ali Yalçın, sendika olarak yaptıkları faaliyetler 
hakkında bilgi verdi. Yalçın, ABD’nin bazı politikalarına da 
tepki gösterdi. FETÖ’nün 15 Temmuz’da gerçekleştirdiği 
darbe ve işgal girişimi sonucunda 248 kişinin şehit olduğunu, 
2 bini aşkın kişinin de gazi olduğunu ifade eden Yalçın, 
FETÖ’nün ABD’de herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmadan 
faaliyetlerine devam etmesinin müttefiklik hukukuna aykırı 
olduğunu vurguladı. 

“Müfredat konusunda NATO konsepti mi var ki ABD’nin 
dikkati yoğunlaştı” diyerek sözlerini sürdüren Yalçın, “Kendi 
değerlerimizle örtüşen bir müfredat milletimizin hem 
isteği hem de hakkıdır. Sendika olarak eğitim konusunda 
söylediğimiz, eleştirdiğimiz her açıklamamızın bilimsel 
temeli vardır. Bir süre önce Eğitime Bakış 2016: İzleme ve 
Değerlendirme’, ardından ‘Gecikmiş bir Reform: Müfredatın 
Demokratikleştirilmesi’ raporlarımızı kamuoyuyla paylaştık. 
Ülkemizdeki tartışmalar genellikle antidemokratik ortamlarda 
hazırlanan müfredat kaynaklı olmaktadır. Tamamen 
özgürlükçü, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayan, eleştirel 
ve evrensel değerleri esas alan, zamanın ruhuna uygun 
bir eğitim modelinin inşa edilmesini istiyor ve bu konuda 
elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” dedi. 

Ziyarette, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Genel 
Başkan yardımcıları Ramazan Çakırcı, Şükrü Kolukısa, Hasan 
Yalçın Yayla, Atilla Olçum ve Kadınlar Komisyonu Başkanı 
Habibe Öçal da hazır bulundu.

Arnavutluk Bağımsız Sendikalar 
Konfederasyonu’ndan ziyaret 

03-05-2017

Arnavutluk Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu (BSPSH) 
Genel Başkanı Gezim Kalaja ve beraberindeki heyet, Eğitim-
Bir-Sen’e ziyarette bulunarak, Genel Başkan Ali Yalçın ile bir 
görüşme yaptı. Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, 
Başkan yardımcıları Ramazan Çakırcı, Mithat Sevin, Şükrü 
Kolukısa, Hasan Yalçın Yayla ve Atilla Olçum’un da hazır 
bulunduğu ziyarette sendikal çalışmalar hakkında bilgi veren 
Ali Yalçın, emeğin renginin, ırkının, dilinin olmadığına dikkat 
çekerek, adil bir dünyanın oluşturulması, hakça paylaşımın 

Dayanışma Toplantısı’na katıldığını hatırlatarak, “Sudan 
halkına teşekkür ediyoruz. Sudan halkı dualarıyla yanımızda 
oldu ve verdiğimiz büyük mücadeleye destek verdi. SWTUF 
Genel Sekreteri Dr. Sirralkhatim Alamin Abdulgadir Türkiye’ye 
geldi, alanlarda başlattığımız vatan nöbetimize katıldı. Allah 
hepinizden razı olsun. 15 Temmuz işgal hareketi, Türkiye için 
atan kalpleri birleştirdi. Sudan ile kardeşliğimizi pekiştirdi. 
Bundan sonra ilişkileri daha ileri düzeye taşımak bizlere 
düşüyor” dedi. 

Sudan’daki sendikal yapı hakkında bilgi veren Elhamedı, 
şunları söyledi: “Eğitimciler için Sudan’da tek sendikamız 
var, bunun yanında meslek birliklerimiz de var. Birlik olarak 
mesleği geliştirmek, çalışma ortamını iyileştirmek, imkân ve 
yetenekleri geliştirmek için çalışıyoruz.”

ABD Büyükelçiliği’nden sendikamıza ziyaret 

07-02-2017

ABD Büyükelçiliği İç Politika Sorumlusu Cameron Morency 
ve Siyasi İşler Danışmanı Filiz Conway, Eğitim-Bir-Sen’i 
ziyaret ederek, Genel Başkan Ali Yalçın ile görüştü. Cameron 
Morency’in, Eğitim-Bir-Sen’in çalışmaları, gençlik, eğitim, 
kadın örgütlenmesi ve müfredat konularındaki sorularını 
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Kaldırılan ortaöğretime geçiş sisteminin yerine kurulacak 
sisteme ilişkin görüş ve önerilerini de Bakan Yılmaz’la 
paylaşan Yalçın, ortaöğretime geçiş sisteminin ciddi bir kriz 
hâline gelmesinin temel nedeninin, sınavla öğrenci alan okul 
sayısındaki artış olduğunu, bütün sınavsız öğrenci alan 
liselerin Anadolu liselerine dönüştürüldüğü bir ortamda 
sınavların ve iyi bir liseye yerleşme kaygısının eğitim sistemi, 
aile ve çocuklar üzerindeki baskısını gittikçe artırdığını dile 
getirdi. Eğitime Bakış 2016: İzleme ve Değerlendirme 
raporunda konuya dikkat çektiklerini ve TEOG’un yerleştirme 
ayağıyla ilgili düzenlemeye ihtiyaç olduğunu, eğer bu konuda 
adım atılmazsa TEOG’un kendisinin tartışmaya açılacağı bir 
noktaya gidileceğini ifade ettiklerini hatırlatan Yalçın, “TEOG, 
sınav kaygısını azaltması, adalet duygununu güçlendirmesi, 
okul içi bir etkinlik olarak görülmesi, telafi imkânı sunması 
dolayısıyla ölçme ve değerlendirme boyutuyla şimdiye kadar 
uygulanan sistemler içerisinde en az tartışılanıydı. Fakat 
yerleştirme kısmına neşter atılmaması, nakil taleplerini 
tetiklemesi, ulaşım güçlüğü çekilen okullara yerleştirme 
yapılması gibi nedenlerle memnuniyetsizliğe sebebiyet 
verdiği için sistemin kendisi tartışmaya açıldı” şeklinde 
konuştu. 

Yalçın, yeni sistemde ortak kabulün yüksek olabilmesi 
için konunun, karar mekanizmalarına sunulmadan önce 
paydaşlarla istişare edilmesi, tartışmaya açılması gerektiğini 
kaydederek, bunun, çaprazların görülmesi, demokratik 
ve katılımcı bir yöntemin uygulanması açısından önemli 
olduğunun altını çizdi. Genel Başkan Ali Yalçın ve Başkan 
Vekili Latif Selvi, Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin 
ile de bir araya geldi. 

Sorunları Cumhurbaşkanı   
Erdoğan’a ilettik 

24-11-2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler 
Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 
programda, Beştepe Sofrası’nda eğitim camiasından 
misafirleri ağırladı. Programa, Millî Eğitim Bakanı İsmet 
Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, 

sağlanması için emek örgütlerinin güçlerini birleştirmesi 
gerektiğini, bunun olması için mücadele verdiklerini, 
toplantılar düzenlediklerini, ikili anlaşmalar yaparak ortak 
çalışmalara zemin oluşturmanın çabasında olduklarını dile 
getirdi. 

BSPSH Genel Başkanı Gezim Kalaja, daha güçlü ilişkiler 
kurmayı amaçladıklarını belirterek, “Bunun için ikili 
anlaşmalar imzalıyoruz. İlişkilerimizi geliştirerek sürdürmek 
istiyoruz” şeklinde konuştu.

Bakan Yılmaz’la çözüm bekleyen sorunları 
görüştük 

10-10-2017

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve 
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Millî Eğitim 
Bakanı İsmet Yılmaz ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ali Yalçın, 
eğitime ilişkin bazı konuların ele alındığı görüşmede, Bakan 
Yılmaz’a, Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi 
tarafından hazırlanan “Türkiye’de Suriyeli Çocukların Eğitimi: 
Güçlükler ve Öneriler” başlıklı raporu da takdim etti. 
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Yardımcı doçentliğin kaldırılması ve   
ÖYP ile ilgili görüşlerimizi Meclis Millî Eğitim  
Komisyonu Başkanı İşler’e ilettik 

26-01-2018

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve 
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Meclis Millî 
Eğitim Komisyonu Başkanı Emrullah İşler’i ziyaret ederek, 
yardımcı doçent unvanının kaldırılması ve Öğretim Üyesi 
Yetiştirme Programı (ÖYP) konusunu görüştü. Konuyla ilgili bir 
dosya takdim eden Yalçın, beklentilerin karşılanmasını istedi. 

Emrullah İşler, önerileri komisyonda gündeme getirip 
değerlendireceklerini söyledi.

Eğitim-İş’ten sendikamıza ziyaret 

04-04-2018

Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve Merkez Yönetim 
Kurulu üyeleri, Eğitim-Bir-Sen’i ziyaret ederek, Genel Başkan 
Ali Yalçın ile eğitim politikalarını ve eğitimcilerin ortak 
sorunlarını görüştü. 

Ali Yalçın, eğitimde yaşanan sorunların, yanlış eğitim 
politikalarının sonucu olduğunu kaydederek, “Genel yetkili 
sendika olarak, eğitime ve eğitim çalışanlarına zarar veren, iş 
barışını bozan, haksızlığa neden olan, vicdanları yaralayan her 
adımın, uygulamanın karşısında olduk, olmaya da devam 
ediyoruz. Öğretmen performans değerlendirmesine başından 
beri itiraz ettik; böyle bir uygulamanın eğitimcilerin otoritesini 
sarsacağını, öğrencinin öğretmene parmak sallamasına 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YÖK Başkanı Prof. 

Dr. Yekta Saraç, Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, 

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı 

Alparslan Durmuş, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel 

Başkanı Ali Yalçın, Nevşehir, Hakkâri, Afyonkarahisar, 

Karabük gibi çeşitli illerden gelen öğretmenler, 

akademisyenler, özel okul temsilcileri ve eğitim sendikalarının 

temsilcileri katıldı. 

Eğitimin konuşulduğu programda Genel Başkan Ali Yalçın, 

acil çözüm bekleyen sorunlara dikkat çekerek, istihdamda 

güçlük çekilen bölgelerdeki öğretmen açığının sözleşmeli 

öğretmenlerle giderilmesini doğru bulmadıklarını, ihtiyacın 

kadrolu öğretmenlerle karşılanması ve istihdamda güçlük 

çekilen yerlerde teşvik unsurlarının devreye sokulması 

gerektiğini söyledi. Yalçın, adalet duygusunu zedeleyen 

mülakatla öğretmen alımından bir an evvel vazgeçilmesini, 

performans uygulaması gibi, yan yana duranları karşı karşıya 

getirecek yöntemlerden imtina edilmesini istedi. Eğitim ve 

kamu yönetiminde liyakat temelli bir kariyer sisteminin hayata 

geçirilmesinin elzem olduğunu belirten Yalçın, bu konuda 

bir rapor hazırlayarak kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlattı. 

Müfredata ilişkin iyileştirmelerin devam etmesi gerektiğini 

vurgulayan Yalçın, ders kitaplarının, yardımcı kaynaklara 

ihtiyaç duyulmayacak şekilde hazırlanması gerektiğini 

kaydetti. Kademeler arası geçişe ilişkin kamuoyu önünde 

yapılan tartışmaların öğrenci ve velileri tedirgin ettiğini 

ifade eden Yalçın, bu tür düzenlemelerin paydaşlarla istişare 

edilerek olgunlaştırıldıktan sonra kamuoyuna duyurulmasının 

daha doğru olacağını dile getirdi.
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Genel Başkan Ali Yalçın, emek örgütleri arasında tecrübe 
paylaşımına önem verdiklerini belirterek, “İyi olan her şey 
insanlığın ortak hazinesidir. Bu bağlamda biz dünyanın 
neresinde olursa olsun her zaman iyinin peşindeyiz” dedi.

ALES mağdurlarının sorununu YÖK’e taşıdık 

20-06-2018

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve 
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile bir görüşme 
yaparak, ALES mağdurları sorununa bir an önce çözüm 
bulunmasını istedi. 27.09.2017 tarih ve 30193 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle “Öğretim Üyesi 
Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik”te düzenleme yapılarak 27 Eylül 
2017 tarihi öncesi yapılan ALES sınavlarının geçerlilik süresinin 
3 yıldan 5 yıla çıkarıldığını hatırlatan Ali Yalçın, söz konusu 
değişikliğin mağduriyete yol açtığını söyledi. Çok sayıda 
genç akademisyenin ve akademisyen adayının 27.09.2017 
tarihi sonrasındaki ALES sınavına katılmadığını belirten 
Yalçın, “Ancak Danıştay 8. Dairesi’nin 22/02/2018 tarihli 
ve 2017/7352 sayılı dosyasında verilen kararla söz konusu 
yönetmelik değişikliğinin yürütmesi durdurulmuştur. Bu 
nedenle yönetmelik değişikliğine dayalı olarak ALES sınavına 
girmeyen çok sayıda kişi mağdur duruma düşmüştür. YÖK’ün 
bu konuya hassasiyetle yaklaşacağına inanıyor, meseleyi 
pozitif bir şekilde ele alarak olumlu adımları bir an önce 
atacağını düşünüyoruz” dedi. 

yol açacağını, öğretmenlik mesleğinin itibarını ortadan 
kaldıracağını söyleyegeldik. Şimdi de dilekçe kampanyası 
başlatarak performans değerlendirmesinin gündemden 
çıkarılmasını istiyoruz” dedi. 

Yalçın, eğitim konusunda fikir alışverişine önem verdiklerini 
belirterek, Yıldırım’a ve yönetimine ziyaretlerinden dolayı 
teşekkür etti.

Finlandiya Büyükelçiliği’nden sendikamıza ziyaret 

01-06-2018

Finlandiya Büyükelçiliği’nden Elina Saaristo-Diatta ve 
beraberindeki heyet, Eğitim-Bir-Sen’i ziyaret ederek, Genel 
Başkan Ali Yalçın ile görüştü. Türkiye’deki eğitim yapılanması, 
öğretmenlerin eğitimi, eğitimcilerin karşılaştıkları güçlükler 
ve Türk eğitim sistemi hakkında görüş alışverişinde bulunulan 
toplantıda Saaristo-Diatta, Finlandiya eğitim modelinden 
de bahsederek, iki ülke arasındaki eğitim yaklaşımlarını 
incelediklerini söyledi. Saaristo-Diatta, “Bu amaçla Türkiye’nin 
en büyük emek örgütü Eğitim-Bir-Sen’i de ziyaret etmek 
istediklerini” kaydetti. 
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bir seçeneği devre dışı bırakmaktan geçiyor. Bizim genel 
yetkili sendika olarak oturduğumuz tüm toplu sözleşmelerde 
istihdamda güçlük çekilen yerlerde teşvik ve ek tazminat 
uygulaması isteğimiz yer alıyor. Bu sorunun çözümü önemli, 
çünkü temelde aile bütünlüğünün sağlanmasının önünde bir 
engel” ifadelerini kullandı. 

Ailelerinden uzakta görev yapan sözleşmeli öğretmenlerin 
çocuklarının yaşadıkları sorunlara da değinen Yalçın, 
“Sistemdeki aksaklıklarda yine en büyük mağduriyeti 
çocuklarımız yaşıyor. Aile bütünlüğünün sarsılması, hem 
çocukların hem de diğer aile fertlerinin her geçen gün daha 
büyük zararlar görmesine neden oluyor. Bu sistemde çocuklar 
ya annesiz ya da babasız büyümek zorunda bırakılıyor” diye 
konuştu.

ETUCE Avrupa Eski Direktörü    
Martin Romer’dan sendikamıza ziyaret 

09-07-2018

Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi (ETUCE) eski Avrupa 
Direktörü Martin Romer sendikamızı ziyaret ederek, Genel 
Başkan Ali Yalçın ile görüştü. Yalçın, sendikal faaliyetlerin 
yanı sıra insani yardım çalışmaları da yürüttüklerini, dünyanın 
neresinde bir afet, bir mağduriyet varsa acının ve gözyaşının 
rengi olmaz düşüncesiyle ellerini uzatmaya çalıştıklarını 
vurgulayarak, “Bizler emek mücadelesini evrensel bir 
hareket olarak görüyoruz. Kimseyi dilinden, dininden ve etnik 
kökeninden dolayı ayırmıyoruz, ayrım yapılmasına da her 
platformda karşı çıkıyoruz” dedi. 

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, sorunun farkında oldukla-
rını dile getirerek, çözüme ilişkin bir çalışma yürüttüklerini, 
bunu en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Sözleşmeli öğretmenlerin sorunlarını dinledik 

04-07-2018

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
istihdamda güçlük çekilen bölgelerde görev yapan sözleşmeli 
öğretmenlerle bir araya geldi. Sözleşmeli öğretmenlerin 
sorunlarına en ince detayına kadar vâkıf olduklarını belirten 
Yalçın, “Sizlere her zaman destek olduk ve yapılabilecekleri 
ihmal etmedik. İlk günden beri bu uygulamanın yanlış 
olduğunu söylüyoruz. İşinizle eşiniz arasında tercih yaptıran 
bir uygulamanın ilk günden beri karşısında olduk” dedi. 

Sözleşmeli öğretmenlerin sorunlarından ziyade “Sözleşmeli 
Öğretmenlik” sorununa odaklandıklarını söyleyen Yalçın, 
“Bugün sizin sorununuzun çözülmesi ileride alınacak 
sözleşmeli öğretmenlerin sorunların çözümü demek değilse 
aslında tam anlamıyla çözüm sağlanmamış demektir. Biz 
en başından beri öğretmen istihdamında çok seçenekli 
atama sisteminden değil tek seçenekli, o da kadrolu olacak 
şekilde öğretmen ataması yapılması sisteminden yanayız. Bu 
yapıldığında şu an dile getirdiğiniz sorunlar çözülmüş olur” 
dedi. 

Aile bütünlüğünün korunamamasının öğretmenlerin moral 
ve motivasyonunu olumsuz etkilediğini kaydeden Yalçın, “Bu 
durum da doğrudan eğitimde verimliliğin düşmesine neden 
oluyor. Bu sorunda çözüm yolu ise kesinlikle teşviki devreye 
sokmak ve insanları da orada zorunlu olarak tutmak gibi 
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-Sözleşmeli öğretmenlik son bulmalı, atamalar kadrolu 
yapılmalı, 

-Öğretmenlerimizin motivasyonunu artıran bir kariyer sistemi 
oluşturulmalı, 

-Öğretmenlik mesleğinin toplumsal itibarı güçlendirilmeli, 

-Öğretmen şikâyet hattına dönüşen Alo 147 sorununa çözüm 
üretilmeli, 

-Eğitimcilere yönelik şiddete Bakanlık seyirci kalmamalı, 

-Mülakatla öğretmen atama yöntemine son verilmeli, 

-Öğretmen Strateji Belgesi masada yazılmamalı, yeniden ele 
alınmalı, 

-Öğretmeni aktör olarak görmeyen performans değerlendirme 
sistemi asla kabul edilemez, 

-İstihdamda zorluk çekilen bölgelerde cebrî değil, cezbedici 
yöntemler uygulanmalı, 

-Eğitim kurumları yöneticiliği ikinci bir görev olarak ele 
alınmamalı; eğitim yöneticileri işveren muamelesi görmemeli, 

-Diplomaya dayalı alan değişikliği bir hak olarak görülmeli, 
hak sahiplerinden esirgenmemeli, 

-Temel liseler ortaöğretimin temeli haline gelmemelidir, 

-Teftiş sistemi, rehberliği de içine alacak şekilde adil ve şeffaf 
olmalı, 

-Rehberlik hizmeti öğretmenlik üzerine değil, psikolojik 
danışmanlık üzerine kurgulanmalı, 

-Okulların ödenek ihtiyacı karşılanmalı, okul esaslı bütçeleme 
uygulaması getirilmeli, 

-İLKSAN zorunlu üyelik dayatmasına son verilmeli, 

-Proje okulları yeniden ele alınarak amaç ve hedef 
bütünlüğüne kavuşturulmalı, 

-5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı eğitim heveslere değil, 
gerçeklere dayanmalıdır.

Eğitim Enternasyonali’nde Türkiye temsilini gösteren tablonun 
eksik olduğunu, temsilin tam anlamıyla yapılamadığını 
vurgulayan Romer ise, şunları kaydetti: “Gerçekleştirdiğiniz 
faaliyetlere istinaden ve buradaki gözlemlerime dayanarak 
söylüyorum, sizin yeriniz Eğitim Enternasyonali olmalı. Eğitim 
Enternasyonali’nin çalışmalarından ve tecrübelerinden 
faydalanılması gerektiğini düşünüyorum. Aynı şekilde sizin de 
Eğitim Enternasyonali’ne tecrübelerinizle katacağınız çok şey 
olduğu kanaatindeyim.”

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a ziyaret

12-07-2018

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Genel Başkan 
yardımcıları Ramazan Çakırcı, Mithat Sevin, Şükrü Kolukısa, 
Hasan Yalçın Yayla ve Atilla Olçum, Millî Eğitim Bakanı Prof. 
Dr. Ziya Selçuk’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bakan 
Selçuk’a yeni görevinde başarılar dileyen Yalçın, görüşmede, 
eğitim çalışanlarının sorunlarına değinerek, çözüm önerilerini 
dile getirdi. 

Yalçın, Bakan Selçuk’a eğitimin ve eğitimcilerin sorunlarını 
ve çözüm önerilerini içeren “Eğitimin ve Eğitim Çalışanlarının 
Sorunları ve Çözüm Önerileri” raporunu takdim etti. Raporda 
şu başlıklar yer aldı: 

-Ortaöğretim kurumları tercih ve yerleştirme sistemiyle ilgili 
belirsizlikler giderilmeli, 

-Öğretmen atama ve yer değiştirme süreci tutarlı ve 
sürdürülebilir olmalı, 
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Ramazan Çakırcı, Mithat Sevin, Hasan Yalçın Yayla ve Atilla 
Olçum’un da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Bakan 
Selçuk, eğitimin niteliğinin artırılması, sorunların çözümü 
konularında paydaşların katkılarının kendilerini memnun 
edeceğini söyledi. 

Eğitim-Bir-Sen’in araştırma merkezinin çalışmalarının önemli 
olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, çözüme katkıda bulunan 
görüş ve önerilerden istifade edeceklerini kaydetti. 

Ali Yalçın, ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, 
Bakan Selçuk’a, çözüm odaklı tutumundan dolayı teşekkür 
etti. 

Eğitime ilişkin görüşlerinin, açıklanan 100 günlük eylem 
planında yer bulmasının memnuniyet verici olduğunu 
kaydeden Yalçın, “Eğitimin içeriği üzerinde hassasiyetle 
durulacak olması, her okulda en az bir polis memurunun 
görevlendirilecek olması, öğretmenlerin mesleki gelişimi ve 
motivasyonu için yüksek lisans oranının artırılacak olması, 20 
bin öğretmenin daha alınması gibi, öteden beri üzerinde 
durduğumuz ve gerçekleşmesini istediğimiz taleplerimizin 
karşılık bulması bizim açımızdan memnuniyet vericidir” dedi. 

Öğretmen alımında mülakat ısrarından vazgeçilmesi, 
sözleşmeli öğretmenlerin sınırlama olmaksızın mazeret 
tayinlerinin yapılması yönündeki taleplerini bir kez daha 
dile getiren Yalçın, liyakate dayalı kariyer sisteminin inşa 
edilmesini beklediklerini vurguladı. 

Hazırladıkları “Eğitim Yönetiminde Liyakat ve Kariyer Sistemi” 
raporunun eylem planına yansımasının önemli olduğunun 
altını çizen Yalçın, konunun birlikte çalışılmasında fayda 
olduğunu söyledi.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kendisiyle paylaşılan konuları 
çok önemsediğini, araştırma ve raporların gelecek perspektifi 
açısından önemli bir veri olduğunu ifade ederek, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Malezya Ulusal Öğretmenler Sendikası ile iş birliği 
anlaşması imzaladık 

23-07-2018

Malezya Ulusal Öğretmenler Sendikası (NUTP) adına Genel 
Sekreter Yardımcısı Aminuddin bin Awang ve beraberindeki 
heyet, Eğitim-Bir-Sen’i ziyaret ederek, Genel Başkan Ali 
Yalçın ile görüştü. Sendikalar arası dayanışmanın, tecrübe 
paylaşımının ve iş birliğinin önemine dikkat çekilen 
görüşmede, eğitim iş birliği anlaşması imzalandı. 

Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Başkan yardımcıları Ramazan 
Çakırcı, Mithat Sevin, Hasan Yalçın Yayla ve Atilla Olçum’un 
da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Ali Yalçın, Eğitim-Bir-
Sen’in misyonu, vizyonu ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Konuşmaların ardından, dayanışma amaçlı eğitim iş birliği 
anlaşmasını Eğitim-Bir-Sen adına Latif Selvi, NUTP adına 
Aminuddin bin Awang imzaladı.

Millî Eğitim Bakanı Selçuk sendikamızı   
ziyaret etti 

03-08-2018

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim-Bir-Sen’e iade-i 
ziyarette bulunarak, Genel Başkan Ali Yalçın ile bir görüşme 
yaptı. Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Başkan yardımcıları 
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Kaya, yetkili sendika Eğitim-Bir-Sen’in eğitime ilişkin 
görüşlerini önemsediklerini ve takip ettiklerini belirtti. 

Genel Başkan Ali Yalçın, CHP’nin eğitim sendikaları ve sosyal 
ortaklarla iletişim ağı örmeye yönelik adımlarından duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, Kaya’ya teşekkür etti. Yaptıkları 
araştırmalar, hazırladıkları raporlar, düzenledikleri panel, 
sempozyum, kongre ve şûralar hakkında bilgi veren Yalçın, 
“Nitelikli bir eğitim; eğitim çalışanlarının çalışma şartlarının, 
mali, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi, insanca 
bir hayat standardına kavuşturulması için çaba harcıyor, 
çalışmalar yapıyoruz” şeklinde konuştu. 

Yalçın, ziyaretin sonunda, Yıldırım Kaya’ya Eğitime Bakış 2017: 
İzleme ve Değerlendirme raporu ile Yükseköğretime Bakış 
2017: İzleme ve Değerlendirme raporunu takdim etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ve   
Bakan Yardımcısı Aksu’ya ziyarette bulunduk 

28-08-2018

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-
Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi ile birlikte, Gençlik 
ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan 
Yardımcısı Sinan Aksu’yu ziyaret ederek, yeni görevlerinin 
hayırlı olması temennisinde bulundu. Yalçın, Kredi ve Yurtlar 
Kurumu çalışanlarının örgütlü ve yetkili sendikası hüviyetiyle 
çözüm odaklı katkılarının süreceğini ifade etti. 

Bakan Kasapoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, teşekkür etti. Bakan Yardımcısı Sinan Aksu’yu da 
ziyaret eden Yalçın, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 
dönemindeki çalışmalarından ötürü Aksu’ya teşekkür ederek, 
yeni görevinde başarılar diledi.

Bakan yardımcılarına ziyarette bulunduk 

10-08-2018

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi ve Başkan 
Yardımcısı Ramazan Çakırcı, Millî Eğitim Bakan yardımcıları 
İbrahim Er, Mustafa Safran, Reha Denemeç ve Mahmut Özer’i 
ziyaret ederek, yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi. 

Ali Yalçın, eğitimin gündemine ilişkin değerlendirmelerin 
yapıldığı, acil çözüm bekleyen sorunların ele alındığı 
görüşmelerde, başarıya giden yolun sorunların çözümünden 
geçtiğini söyledi. Bakan yardımcıları İbrahim Er, Mustafa 
Safran, Reha Denemeç ve Mahmut Özer ise, paydaşların görüş, 
öneri ve eleştirilerini önemsediklerini, ortak aklı öne çıkararak, 
istişareyi çalışmalarının merkezine alarak, sorunları çözmek 
için ellerinden geleni yapacaklarını belirttiler.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya’dan 
sendikamıza ziyaret 

28-08-2018

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı, Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Eğitim-Bir-
Sen’i ziyaret ederek, Genel Başkan Ali Yalçın ile bir görüşme 
yaptı. Görüşmede, eğitimin durumu, eğitim çalışanlarının 
sorunlarının çözümü ile ilgili yapılması gerekenler ve 
Eğitim-Bir-Sen’in çalışmaları konuşuldu. Eğitim-Bir-Sen 
Genel Başkan Vekili Latif Selvi ve Başkan Yardımcısı Şükrü 
Kolukısa’nın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Yıldırım 
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Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Sendikası ile 
eğitim ve iş birliği protokolü imzaladık 

27-11-2018

Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Sendikası (AMİA) ile eğitim 
ve iş birliği protokolü imzaladık. AMİA Başkanı Habil Qurbanov, 
Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi’nde yapılan iş birliği anlaşması 
öncesi, Genel Başkan Ali Yalçın ile bir araya gelerek, sendikal 
çalışmalara ilişkin istişarelerde bulundu. Qurbanov, daha 
sonra, Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Başkan yardımcıları 
Ramazan Çakırcı, Mithat Sevin, Şükrü Kolukısa, Hasan Yalçın 
Yayla ve Atilla Olçum ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu’yla ilgili önerilerimizi 
Eğitim Politikaları Kurulu’yla paylaştık 

25-12-2018

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-
Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi ve Başkan Yardımcısı 
Hasan Yalçın Yayla ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı Eğitim 
ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Yavuz 
Atar ve üyeler Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Ahmet Gündoğdu, 
Selçuk Pehlivanoğlu ile bir araya gelerek, Öğretmenlik 
Meslek Kanunu ile ilgili önerileri paylaştı. Hazırlanan raporu 
kurul üyelerine takdim eden Ali Yalçın, “Öğretmenliğin bir 
kariyer mesleği, yöneticiliğin profesyonel bir meslek olarak 
değerlendirilmesi ve mesleki standartlara kavuşturulması 
isteniliyor ise bunu sağlayacak olanın bir meslek kanunu 
olacağı kuşkusuzdur” dedi.

Temel Eğitim Genel Müdürü Gençoğlu’dan ziyaret 

03-10-2018

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem 
Gençoğlu, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın’ı ziyaret etti. Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif 
Selvi’nin de hazır bulunduğu ziyarette, yapılan çalışmalara 
ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. İlkokullarda Yetiştirme 
Programı (İYEP) hakkında bilgi veren Temel Eğitim Genel 
Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, öğretmenlerden bu programa 
sahip çıkmalarını, sendikalardan da destek vermesini istedi. 

Genel Başkan Ali Yalçın, sorun üretmeyen, öğrencilerin 
yararına olan ve eğitim çalışanlarını mağdur etmeyen her 
uygulamanın yanında ve destekçisi olduklarını, olacaklarını 
kaydetti. Yalçın, programda görev alan öğretmenlerin ek ders 
ücreti konusunda mağdur edilmemesini istedi.

Rektör Yusuf Tekin’e ziyaret 

08-10-2018

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-
Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi ile birlikte, Ankara Hacı 
Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin’i ziyaret 
ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Yükseköğretime 
ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede, başarı 
dileklerini ileten Ali Yalçın, Rektör Tekin’e Mehmet Akif İnan 
külliyatını takdim etti.
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yansıtılmalıdır. Kamu görevlilerine fiili hizmet zammı 
verilmelidir. 2005 yılından sonra göreve başlayan personele 
bir derece verilmelidir. Yıllık izinlerin iş günü esasına göre 
düzenlenmesini istiyoruz. Disiplin cezalarının affına ilişkin 
düzenleme yapılmasını bekliyoruz. Fazla çalışmaların 
karşılığı hiç kimse mağdur edilmeden verilmelidir. Bütün 
kamu görevlilerinin ek göstergeden yararlanmasını ve 
ek göstergelerin artırılmasını istiyoruz. Emekli kamu 
görevlilerine maaş promosyonu verilmeli ve aile yardımından 
faydalandırılmaları sağlanmalıdır. Emeklilerin maaşları ve 
emekli ikramiyesi yükseltilmelidir. Analık izni sürelerinin 
artırılmasını, üçüncü çocuğa asgari geçim indiriminin yüzde 
100 olarak uygulanmasını istiyoruz. Kamu görevlilerine 
rotasyon kaldırılmalıdır. İşçilikte geçen süreler kazanılmış 
hak sürelerinden sayılmalıdır. Aile yardımları artırılmalıdır. 
Üniversiteli işçiler memur kadrosuna alınmalıdır.”

TBMM Başkanı Kahraman’a ziyaret 

01-01-2016

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve 
Memur-Sen heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 
Başkanı İsmail Kahraman’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. 
Meclis’te gerçekleşen görüşmede, İsmail Kahraman’a hayırlı 
olsun dileklerini ileten Ali Yalçın, “11 hizmet kolunun tamamında 
yetkili, 1 milyon üyeyi hedefleyen Türkiye’nin en büyük sivil 
toplum kuruluşu olarak, her geçen yıl daha fazla kazanıma 
imza atıyoruz. Teşkilat olarak ekmeği büyütme, özgürlükleri 

Taleplerimizi Bakan Çelik’e ilettik 

18-05-2015

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’i ziyaret ederek, kamu 
görevlilerinin mali, sosyal, özlük haklarına ilişkin talepleri 
iletti. Ali Yalçın, taleplerin hayata geçirilmesini beklediklerini 
belirterek, “Taleplerimizin tamamı gerçekleşinceye kadar 
takip ve mücadeleye devam edeceğiz” dedi. 

Yalçın, görüşmede, toplu sözleşme ve Kamu Personeli 
Danışma Kurulu’nda görüşülen ve üzerinde uzlaşma sağlanan 
konular ile kamu görevlilerinin haklı beklentisi doğrultusunda 
gündeme taşıdıkları konularla ilgili yasal düzenlemelerin 
ivedilikle hazırlanarak yürürlüğe konulmasını da istedi. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, görüşmede 
ifade edilen konu ve taleplerle ilgili olarak çalışma 
yürüttüklerini söyledi. Çelik, çalışmalar sonucunda oluşan 
kanaatlerin Memur-Sen ile paylaşılacağını ve sosyal diyalog 
süreci işletilerek nihai kararın oluşturulacağını kaydetti. 

Görüşmede Bakan Çelik’e iletilen taleplerden bazıları şu 
şekilde: “Kamu görevlilerine yönelik bütün kılık-kıyafet 
dayatmalarına son verilmelidir. Kamu görevlilerine siyaset 
hakkı ve grev hakkı verilmelidir. 4/B’li ve 4/C’liler olmak üzere 
tüm personele kadro verilmelidir. Öğretmenler başta olmak 
üzere, diğer kamu görevlilerine nöbet ücreti verilmelidir. 
Ek ödemelerin tamamı emekli maaşına ve ikramiyesine 

II. KATILDIĞIMIZ ZİYARETLER
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu’na 
‘hayırlı olsun’ ziyareti 

06-09-2016

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 
ve Memur-Sen heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Mehmet Müezzinoğlu’na ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. 
Toplantıda çeşitli konularda istişareler de yapıldı. Türkiye’nin 
olağanüstü bir süreçten geçtiğini belirten Ali Yalçın, “15 
Temmuz kanlı darbe girişimi devletimizin, milletimizin ve sivil 
toplum örgütlerinin dik duruşuyla önlenmiştir. Türkiye önemli 
bir badireyi atlatmıştır. Bu süreçte diğer tüm kamu kurum 
ve kuruluşlarında olduğu gibi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın da büyük bir gayret içerisinde olduğunu 
biliyoruz. Türkiye’nin bu olağanüstü süreci geride bırakarak, 
olağan gündemine dönmesini temenni ediyoruz. Çalışma 
Bakanlığı’ndaki olağanüstü sürecin de acilen son bulmasını, 
kamu görevlilerinin sorun ve taleplerinin çözüme kavuşması 
için gerekli çalışmaların yapılmasını bekliyoruz” dedi. 

Talepler Bakan Müezzinoğlu’na iletildi 

Yalçın, “3. Dönem Toplu sözleşmelerine bağlı olarak üzerinde 
çalışma yapılacak konular”, “Kamu Personeli Danışma Kurulu 
gündemine getirilen ve üzerinde değerlendirme yapılan 
konular” ile “gelişen yeni durumlara göre hayata geçirilmesi 
istenilen diğer konular”ın bulunduğu talep dosyasını Bakan 
Müezzinoğlu’na iletti. 

Bakan Mehmet Müezzinoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, Memur-Sen heyetine teşekkür etti. Müezzinoğlu, 
kamu görevlilerinin talep ve beklentilerini karşılamak için 
gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

genişletme mücadelesi veriyoruz. Dünya mazlumlarını da 
unutmuyoruz. Yaptığımız yardım kampanyalarıyla mazlumlara 
umut oluyoruz. Paydaş kuruluşlarımızla birlikte dünyanın dört 
bir yanına el uzatıyoruz” dedi. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman ise, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, Memur-Sen heyetine, ülkemiz 
ve dünya mazlumları adına yapılan özverili çalışmalarından 
ötürü teşekkür etti.

Bakan Kılıç’la görüştük 

12-01-2016

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve 

beraberindeki heyet, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay 

Kılıç’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yalçın, bakanlıktaki 

kamu görevlilerinin sorun ve taleplerine değinerek, sorunların 

çözüme kavuşturulmasını istedi. 

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Bakan Kılıç, 

Memur-Sen heyetine teşekkür etti. Heyet, daha sonra Bakan 

Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın ile görüşerek görevinin 

hayırlı olmasını diledi. 

Ziyarette, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Büro 

Memur-Sen Genel Başkan Vekili Mehmet Hadi Erdoğmuş, 

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, 

Büro Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Kutbettin Aydın, 

Memur-Sen Engelliler Komisyonu Genel Başkanı Elvan Uğurlu, 

Genç Memur-Sen Başkanı Eyüp Beyhan ve Bakanlık Müsteşarı 

Faruk Özçelik de hazır bulundu.
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Bakan Sarıeroğlu’na ziyaret 

27-07-2017

Memur-Sen Yönetim Kurulu ve bağlı sendikaların genel 
başkanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide 
Sarıeroğlu’na ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Eğitim-
Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bakan 
Sarıeroğlu’na yeni görevinde başarılar diledi, hayırlı olması 
temennisinde bulundu. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise, 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ali Yalçın ve 
beraberindeki heyete teşekkür etti. 

Yalçın, görüşmenin sonunda, Kurucu Genel Başkanımız 
Mehmet Akif İnan’ın külliyatını Bakan Sarıeroğlu’na takdim 
etti.
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Hocalı katliamını unutturmayacağız 

26/02/2015 

Azerbaycan’ın Hocalı kasabasında Ermeniler tarafından 
600’den fazla soydaşımızın katledildiği, yüzlercesinin 
yaralandığı ve bin 275 kişinin rehin tutularak her türlü zulmün 
reva görüldüğü katliamın üzerinden 23 yıl geçti. 

Eli kanlı Ermeni çeteleri, tıpkı Bosna’da Sırp’ların Boşnak 
Müslümanlara yaptığı gibi, acımasızca katliamlar yaptılar, 
Azerileri soykırıma tabi tutarak topraklarını işgal ettiler. 
Dünyanın tanıklık ettiği bu katliam, insanlık tarihine sürülen 
büyük bir lekedir. 

Ermenistan, işgal ettiği tüm topraklardan geri çekilmeli, 
katliamın sorumluları, işledikleri insanlık suçunun hesabını 
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, dünyanın dört 
bir yanında zulme uğrayanların acısını acımız kabul ediyor; 
dün gibi tazeliğini koruyan acıların bir daha yaşanmamasını 
temenni ediyoruz. 

28 Şubat süreci Türkiye tarihinin en karanlık 
dönemidir

27/02/2015 

Türkiye Cumhuriyeti tarihi, 20. yüzyıl boyunca, milli iradenin 
darbelerle hükümsüzleştirildiği ve darbe anayasalarıyla 
vesayet altına alınmaya çalışıldığı dönemlerle ele alınmıştır. 
Bu dönem bir darbeler ve muhtıralar tarihi olarak ele 
alınabileceği gibi milli iradenin varlık mücadelesi olarak da 
ele alınabilir. 

23 Nisan 1920’de “Hâkimiyet, bila kayd ü şart milletindir” 
serlevhası altında millete dayanan bir yönetim biçimi olarak 
sunulan yeni rejim, 1950 yılına kadar milletin iradesinin 
devletin yönetimine yön verecek rüşde sahip olmadığı 
düşüncesiyle milli iradenin belirleyiciliğini dikkate almadan 
“millete rağmen”ci bir yaklaşımla devleti yönetmiştir. Millet, 

kendisine dayandığı belirtilen ancak demokratik işleyişin 
bulunmadığı ve dolayısıyla üzerinde etkisinin olmadığı bir 
yönetme biçimine karşı varlık ortaya koyarak 1950’de ‘Yeter! 
Söz Milletindir’ demek suretiyle yönetime el koymuştur. 
Milletin iradesine sahip çıkması karşısında vesayetçi yapı 
kendisini 1960’ta darbeyle göstermiş ve ardından milletin 
gerçek manada idareye hâkim olmasını önlemek üzere 
anayasal tedbirler almıştır. Milletin tekrar kendini gösterdiği 
ya da buna uygun belirtileri ortaya koyduğu dönemlerde, 
1971’de, 1980’de ve 28 Şubat 1997’de olmak üzere hep darbeler 
ve muhtıralarla millet hizaya sokulmuştur. 

28 Şubat postmodern darbesi, oluşturduğu maddi ve 
manevi tahribat bakımından milletimizi onlarca yıl geriye 
götüren bir etki ortaya koymuştur. 28 Şubat karanlığında 
gerçekleştirilen yolsuzluklar, usulsüzlükler, hortumlamalarla 
milletin bütün bir maddi varlığı tarumar edilerek ekonomik 
yönden tahribat yapılmıştır. Ancak asıl tahribat değerler 
üzerinde gerçekleştirilmiş, milletimizin bin yıllık medeniyet 
değerlerinden koparılması ve nesillerin köklerinden habersiz 
yetiştirilmesi için düşmanca tutum takınılmış ve hak-hukuk-
adalet gibi kavramların ayaklar altına alındığı uygulamalara 
imza atılmıştır. 

Postmodern darbenin asıl hedefi dindarlar olmuş, asıl 
tahribat dini kurumlar üzerinde gerçekleştirilmiştir. İmam 
hatip liseleri ve Kur’an kurslarının kapatılması anlamına gelen 
katsayı adaletsizliği ve 8 yıllık kesintisiz eğitim uygulamaya 
sokulmuş, kamuda çalışan başörtülü öğretmenlerin görevine 
son verilmiş, mütedeyyin kamu personeli soruşturmalar, 
sürgünler ve göreve son vermelerle zulme uğratılmıştır. 

Bin yıl sürecek denilen 28 Şubat Süreci, 10 yıl bile 
sürmemiştir. Çünkü “Küfür devam eder, zülüm devam etmez” 
buyrulmuştur. Zulüm döneminin uygulamaları da, Eğitim-
Bir-Sen’in güçlü kadrolarının öncülüğüyle iktidar tarafından 
peyderpey ortadan kaldırılmış, mağdurların haklarının 
iadesine ilişkin kimi düzenlemeler de yine Eğitim-Bir-Sen’in 
takibi ve yönlendirmesiyle yapılmıştır. 

28 Şubatçılar bugün yargı önündedir. Milyonlarca insanı 
etkileyen bir antidemokratik hareketi gerçekleştirenler yargı 
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hak ettiği değer, toplumsal misyon, sosyal inşa ve geleceği 
ihya ekseninde yeterli gelişmenin olmadığı yaşanılan olumsuz 
örnekler göz önüne alındığında açıkça görülmektedir. 

Her 8 Mart’ta, kadınların sorunları ve bu sorunların çözümüne 
yönelik talep ve önerileri kadın-erkek toplumun her 
kesimi tarafından dillendirilmekte ama sorunlar çözümle 
buluşturulamamaktadır. Sorunların müzmin çözümsüzlük 
sarmalında kısır döngüde kalması farklı kesimlerin konuyu 
ajitasyon diline çevirerek yaraya tuz mesabesindeki 
değerlendirmeleri meselenin uç noktalara kaymasına sebep 
olmaktadır. Kadına dair sorunların seküler bir mantıkla 
materyalist bakış açısıyla imajlar üzerinden değerlendirilmesi 
konunun tüm boyutlarıyla ele alınmasına engel olmaktadır. 

Kapitalizmin tüketimi özendirmek üzere kurguladığı ve 
toplumun her kesimine örnek olarak sunduğu, bilinçaltı 
mesajlarıyla desteklediği modern rol-model kadın tipi 
muteber kadın tipini teke indirgeyerek toplumun büyük bir 
kısmını yok saymıştır. Çalışan emekçi kadınların yanı sıra 
Anadolu’da kendi mümbit ocağında mazbut hayatını yaşayan 
kadınların da sorunlarının soruna dâhil edildiği, eşine yoldaş, 
evlatlarına sıcak kucak, sosyal potansiyeli nakış nakış işleyen, 
geleceği ocağından ihya eden toplumun her kesimindeki 
kadının çözüm bekleyen sorunlarına duyarlılık gösterecek bir 
toplum bilincine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Sağlıklı bir toplumsal yapılanma, güven veren insani ilişkiler, 
insanın insanın kurdu değil; yurdu olduğu huzurlu bir toplum 
için kadınlar hayatın her alanında aktif rol almalı, kendi 
tabiatları, yaratılıştan getirdikleri hasletleri doğrultusunda 
yönetimin de, üretimin de, eğitimin de, örgütlenmenin de 
içinde yer almalıdır. Kadınsız verilen bir kavganın da kadınsız 
yutulan bir lokmanın da eksik olduğu bilinmelidir. Kadına 
sadece aile içinde rol biçmek, kabiliyetlerinden toplumu 
mahrum etmek, çalışma hayatında sadece tek taraflı alan 
açmak onun şefkat ve kuşatıcılığından bireyleri mahrum 
etmektir. 

Değerleriyle barışık, geçmişiyle bağını koparmamış, aynı 
zamanda ileri medeniyet düzeyini yakalamış bir toplumun 

önünde ibretlik bir cezaya çarptırılmalıdır. Ancak mahkeme, 
pek çok mağdurun müdahil olma talebini, ‘doğrudan zarar 
görmemiş’  yaklaşımıyla kabul etmemektedir. Bu ifadeden 
anlaşılan, 28 Şubat mağdurlarının zarar gördüğü kabul 
edilmekte ancak illa hedef gözetilerek zarar verilme gibi 
berrak görüntü aranmaktadır. Bu tavrı kabul etmek mümkün 
değildir. Yine tüm dünyanın gözü önünde apaçık işlenen bir 
fiilde 28 Şubat sürecinin ticaret-ekonomi, medya, bürokrasi 
ve (sözde) STK ayaklarının yargı önüne hâlâ çıkarılmamış 
olması, yargılamanın salt birkaç TSK personeli üzerinden 
yürütülmesi yargılama sürecini başından beri sakatlamış olup 
hâlâ sürmektedir. Kısacası gerçek failler hakkındaki hakikat 
örtbas edilmeye devam edilmekte, yargılama bir gösteriye 
dönüşmektedir. 

28 Şubat sürecinde yaşanan ihlallerin/hak kayıplarının 
telafisi için atılan adımlar yeterli değildir. Göreve iade 
noktasında takdir edilesi bir başarı sağlanmıştır. Ancak 
memuriyetlerine son verilen mağdurların, memuriyetten 
ayrı kaldıkları dönemlerin tamamı için mahrum kaldıkları 
özlük ve mali hakları iade edilmemiştir. Bu konuda kısmi bir 
düzenleme sağlanabilmiştir. Yine o döneme ilişkin sosyal 
güvenlik yönünden oluşan haksızlık giderilememiştir. 6353 
sayılı Kanun, memuriyetlerine son verildiği tarih ile 2006 yılına 
kadarki dönem için sosyal güvenlik primlerinin kurumlarınca 
karşılanmasına imkân verse de, memuriyetten ayrı kaldıkları 
dönemin tamamı noktasında hiçbir düzenleme mevcut 
değildir. 

Türkiye tarihinin en karanlık döneminde yaşanan 
mağduriyetlerin bütün izleri silinmelidir. 

Kadınların katılmadığı bir mücadele de yutulan 
lokma da eksiktir

07/03/2015 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların haklarını aramak, 
çalıştıkları işin karşılığı olan ücreti alabilmek ve doğum izni 
talepleriyle başlattıkları mücadele mirasının yıldönümüdür. Bu 
mücadelenin 1857 yılında başladığı dikkate aldığında aradan 
geçen süre zarfında kadının yaratılış gayesi çerçevesinde 
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- Kadınların çalışma ve sosyal hayatta önlerine konulan 
bariyerler kaldırılmalıdır.

-Kadınların inanç hürriyetlerinden gelen doğal hakları ve 
yaşam biçimleri anayasal düzenleme yapılarak güvence 
altına alınmalıdır.

-Şiddet gören kadınların korunmasına yönelik atılan adımlar 
caydırıcı ve toplum vicdanını rahatlatıcı düzeyde olmalı, 
yenileriyle güçlendirilmeli, can emniyeti sağlanmalıdır. 

-Kayıt dışı istihdamın önemli bir bölümünü oluşturan kadınların 
iş güvencesine yönelik çalışmalar hızlandırılmalı; kamu 
kurum ve kuruluşlarında taşeron kadın işçi çalıştırılmasına 
bir an önce son verilerek bunlar kadroya geçirilmelidir, bu 
yöndeki yasaların uygulanması için de titizlik gösterilmelidir. 

-Kadınların çalışma hayatında doğum izni yetersiz olup 
uzatılmalı; süt izni kullanımındaki engeller kaldırılmalıdır.

-Televizyonlarda çocuk, kadın ve aileyi hedef alan 
programların genel ahlak ve toplum yapısını zedeleyici 
özellikleri sebebiyle yozlaşma son sürat devam etmektedir. 
RTÜK ve Başbakanlık Kadının Statüsü ve Genel Müdürlüğü 
görevini yapmalıdır. Başta kadınlar bu seviyesiz programların 
malzemesi olmaktan kurtulmalı, kadın örgütleri bu tahrip edici 
programların yayınlanmaması için inisiyatif geliştirmelidir.

-Kadının üreten bir güç olduğu kabul edilmeli ve “tüketen ve 
tükenen obje olma” anlayışı kırılmalıdır.

-Antidemokratik süreçlerde inancı, kimliği ve kişiliği nedeniyle 
mahrum edilen ve bedel ödetilen kadınların bütün hakları 
iade edilmelidir. 

-Ders kitapları dâhil, bütün materyallerde insanlara empoze 
edilmeye çalışılan toplumun bütününü temsil etmeyen 
kadın rol modellerin ayrımcılığı körükleyen unsurlar olduğu 
bilinciyle hareket edilmelidir.

-Kadını metalaştıran zihniyete karşı kadında farkındalık 
oluşturmak, üreten ve ürettiğini bereketli kılan kadının 
merhametli elini güçlendirmek için eğitim şartları 
iyileştirilmelidir.

inşası için kadınlar mutlaka toplumsal ve kamusal alanda 
varlık göstermelidir. Bu konuda kadınları,  ayakta sağlam 
durabilmesi, aile ve iş hayatı arasında parçalanmış görevlerini 
eksiksiz yerine getirebilmesi için uygun çalışma ve yaşam 
şartları oluşturulmalı, bu konuda kadınlar teşvik edilmeli ve 
desteklenmelidir. 

Bizler içerisinde bulunduğumuz toplum da temel insan 
haklarından kaynaklanan haklarımızın manevi iklimimizle 
örtüşük bir vaziyette özgün olarak toplumsal ve kamusal 
alanda yer alacağı incinmeden ve incitmeden ve 
özgürlüklerimizi başkalarının hayatının başladığı yere kadar 
kullanmak açık ve gizli barikatları yıkmak istiyoruz.  Bunun 
için eşit vatandaşlık ve eşit temsil noktasında haklarımızın 
takipçisiyiz. Yasaların varlık ve meşruiyeti temel hak ve 
hürriyetlerin ve yaşam hakkının korunması üzerine olmalıdır. 
Kadınların yaşam haklarını korumak ve sağlamak sosyal 
hukuk devletinin vazgeçilmez unsurudur. Hızla artan kadın 
cinayetleri ve şiddet konusunda devlet acil ve kalıcı önlemler 
almak zorunda olup kadın konusunda toplumda oluşan vicdan 
tahribatını tedavi etmelidir. Kadın konusu siyasi polemik 
malzemesi yapılmamalıdır. Erkek egemen dilin tasallutunda, 
feminist jargonun boyunduruğundan kurtarılmalıdır. 
Kadınların tamamını kapsayan her toplumsal katmanı her 
sosyal tabanı içine alan kuşatıcılıkta onların eğitim, sağlık 
sosyal ve ekonomik sorunlarını giderici, toplumsal itibarlarını 
koruyucu tedbirler alınmalıdır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 
aşağıdaki hususlara dikkat çekiyor ve taleplerimizi 
kamuoyuyla paylaşıyoruz: 

- Kadınlar medyanın ve ekonominin vitrin malzemesi olarak 
kullanılmamalıdır.

-Bütün kadınlar eğitim ve çalışma hayatına özgür ve özgün 
halleriyle katılabilmelidir.

-Kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda yerini almalarına 
yönelik hak uygulamaya dönüşmeli, yasal pürüzler ortadan 
kaldırılmalıdır.
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anlamlar yüklüdür ve nereden gelip nereye gittiğimizi, asla 
unutmamamız gereken değerleri bize anlatmaktadır. Mehmet 
Akif, “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın” 
diyerek, bu süreçte çekilen zorlukları en çarpıcı biçimde 
ortaya koymuştur. 

Milli değerlerimizin, bağımsızlık idealimizin, milli şuurumuzun 
ve istiklal ruhumuzun veciz bir şekilde ifade eden, milli 
mücadele günlerinin heyecanını destansı bir şekilde yansıtan 
İstiklal Marşı, dün olduğu gibi bugün de, kalplerimizi, 
ruhlarımızı birleştirmekte, yolumuzu aydınlatmaktadır. 

İstiklal Marşı’nın ihtiva ettiği manayı anlamaya ve yaşamaya 
dönük bir çaba içerisinde bulunmak, İstiklal Marşı ile zihni bir 
örtüşme içerisinde bulunan herkesin üzerine bir borçtur. 

İstiklal Marşımızı, Mehmet Akif Ersoy’u ve onun ideallerini 
yaşamak, nice yıllar yaşatmak asli sorumluluklarımızdan 
biridir. Bu coğrafyanın her yöresinde Akiflerin ve Asımların 
yetişmesinde, en önemli sorumluluğun bizim omuzlarımızda 
olduğunu bilerek hareket edeceğimizden hiç kimsenin 
şüphesi olmasın. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, 94 yıl önce Millet Meclisi’nde kabul 
edilen İstiklal Marşımızın ebediyete kadar sürmesini dilerken, 
Milli Şairimizi de rahmet ve minnetle anıyoruz. 

Çanakkale, irfani bir duyuş milli bir duruştur

17/03/2015 

Çanakkale Zaferi, milletimizin bağımsızlık karakterini, istikbali 
için istiklal aşkını tarihin gergefine nakış nakış işlediği, inanç 
kardeşliğinin gölgesinde makamların en yüce mertebesine 
eriştiği, eli kınalı kuzuların kucak kucağa toprağın bağrından 
arşı alaya yükseldiği tarih yaprağımızın adıdır. 

Özgürlük ve bağımsızlığa giden yolda, önemli bir kilometre 
taşı olan Çanakkale Deniz Zaferi, aynı zamanda bir destanın 
kodlarını da içermektedir. Milletimiz, Çanakkale’yi geçilmez 
yaparken, belki de yok olmayı göze almıştır. Canını dişine 
takarak bu zaferi kazanan milletimiz, tarihin altın sayfalarında 
yerini almış; tüm dünya milletlerine örnek, geleceğimize 
miras milli bir bilinç ve ruhun oluşmasını da sağlamıştır. 

-Topluma rol-model olarak sunulan modern kadın tipine 
karşılık, kendi değerleriyle beslenmiş, inanç- bilgi ve kültürle 
donanmış kadın tipinin örnek olarak kendini ifade edebilmesi 
için kadınları desteklenmelidir. 

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 çalışanlar olmak üzere 
bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, sorunlarının 
çözümüne vesile olması temennisiyle kutluyoruz.

İstiklal Marşı, adanmışlığın edebî ve ebedi anıtıdır 

12/03/2015 

İstiklal Marşı, milletimizin, istiklal ve istikbalini Anadolu’da 
tüten her ocağın emeği, teri, gözyaşıyla yoğurduğu varoluş 
mücadelesinin edebi anıtı, ebedi tescilidir. 

Bazı ruhlar kendi bedenine sığmaz, o yüzden milletinin 
sinesinde yaşar. İşte bu destan, bu yüzden yazıldığı dönemi 
aşan, milletimizi oluşturan her bireyin varoluş amacına 
dönük eylemini kahramanlığa tebdil eden değerlerin manzum 
manifestosu; kimliğimizin kurucu unsurlarını içinde taşıyan 
bir manzume, ideallerimizin, tarihsel mirasımızın ve toplumsal 
özümüzün dile gelmiş halidir. Geçmişten kopmadan, geleceğe 
uzanan nizamın yol haritası olan İstiklal Marşı, uçsuz bucaksız 
ve iç içe geçmiş dünyaların simgesel anlatımı, adanmışlığın 
ve kahramanlığın edebî ve ebedi minhacıdır. 

Büyük şair, mütefekkir Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı 
ile milletimizin özgürlük mücadelesini ve ezelden ebede 
yürüyüşünü destanlaştırarak herkesin duygularına tercüman 
olmuş ve bu mücadeleyi ölümsüzleştirmiştir. Mehmet 
Akif’in, İstiklal Marşı’nı tüm eserlerini topladığı Safahat’a 
almayıp milletimize mal etmesi, onun alçak gönüllülüğünü ve 
vatanseverliğini en güzel biçimde ortaya koymaktadır. Milli 
mücadele, Akif’te de zuhur eden bu ruhla kazanılmıştır. 

Tarihteki şanlı yürüyüşümüzü, milletimizin karakterini, 
kahramanlığını, bağımsızlık tutkusunu, vatan sevgisini en 
veciz biçimde ortaya koyan İstiklal Marşı’nın her mısrası büyük 
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Millet ne derse o! 

22/04/2015 

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. 

Müreffeh Türkiye’yi inşa edecek, barış içinde bir dünyanın 
kurulmasında önemli roller üstlenecek olan çocuklarımızın 
özgür düşünceli, kendi başına karar verebilen, sorgulayan, 
hayatın güçlükleriyle baş edebilecek ölçüde donanımlı ve 
yetenekli gençler olarak yetiştirilmeleri ortak hedefimizdir. 
Geleceğe bırakabileceğimiz en güzel miras; daha güzel, daha 
özgür ve daha huzurlu bir Türkiye olacaktır. 

Bin yıllık medeniyetimizi inşa ettiğimiz Anadolu topraklarında 
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 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 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, 
‘Hâkimiyet, bilâ kayd u şart milletindir’ denilerek, millete 
dayanan bir anlayışla ve milletçe muteber zevatın oluşturduğu 
heyet-i temsiliye ağırlığında Büyük Millet Meclisi teşekkül 
ettirilmiştir. Ancak Milli Mücadele’den zaferle çıkıldıktan 
sonra yeni dönemde gerçekleştirilecek yeni yönelişler için 

Çanakkale’de oluşan bu milli bilinç, Kurtuluş Savaşı’nın 
kazanılmasında önemli bir rol üstlenirken, özgürlüğe giden 
yolu da açmıştır. 

Çanakkale Zaferi, eşsizliğiyle tarihe sığmayan, hepimize 
büyük gurur veren, millet olarak kudretimizi ihtiva eden bir 
destandır. Milletimiz Çanakkale’de kanıyla tarihi, canıyla 
geleceği, şerefiyle bir ulusu kurtararak tarihin akışını 
değiştirmiştir. Milletimizin inancından, ruhundan ve vatan 
mücadelesinden doğan zafer, yalnız tarihe yazılmakla 
kalmayıp milletimizin ruhuna da kazınmıştır. Milletimizin 
ruhuna kazınan bu şuuru gençliğe tevarüs ettirmek en büyük 
görevlerimizden biridir. 

Çanakkale, bir ulusun imanıyla kazandığı, irfanıyla aydınlattığı 
zaferin adıdır. Karadan ve denizden Çanakkale’yi geçmek 
isteyen ulusların her türlü silahına, son teknoloji teçhizat ve 
levazımata sahip düşman orduları karşısında karnı aç, ayağı 
yalın, ama göğsü iman dolu bir ordunun zaferidir. O imandır 
ki, millete birlik, inanmışlık ve adanmışlık aşılamış, dünyanın 
süper gücü olan devletler karşısında varlık ortaya koyma 
imkânı sağlamıştır. O iman, genç bedenleri gök ekini biçer 
gibi biçen düşman ateşi karşısında bir lahza düşünmeden 
hücuma kaldırmış; o iman, düğüne gider gibi ölüme, şehadete 
koşan insanlar inşa etmiştir. 

Çanakkale Savaşı, tarihin gördüğü en kanlı savaşlardan 
birisidir. Bugünün kıymetini bilmek, dünü iyi bilmek ve dün 
ortaya konulan mücadelenin anlamını, büyüklüğünü iyi 
kavramak, o ruha uygun yaşamakla ihya edilebilir. Bugün 
bu köklerine aşina, Çanakkale ruhuna aç, bu milletin tarihi 
derinliğine vakıf, insanın varoluş gayesini müdrik, milli bir 
duyuşu ve duruşu olan bir nesil yetiştirmek, bu zafere gerçek 
anlamını kazandırmaktır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, milletimizin değerlerinin, birlik ve 
dirliğinin korunmasının günümüzün Çanakkale müdafaası 
olduğunu belirtiyor; Çanakkale Zaferi’nin 100. yıldönümü 
vesilesiyle, Mehmet Akif Ersoy’un “Ey şehid oğlu şehid, 
isteme benden makber/Sana âğûşunu açmış duruyor 
Peygamber” diyerek müjdelediği aziz şehitlerimizi rahmet ve 
minnetle anıyoruz. 
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kazandıran öğretmenlere reva görülen muamele ve buna 
mukabil gösterilen kayıtsızlık oldukça düşündürücü ve aynı 
zamanda vahimdir. 

Geçmiş yıllarda olduğu gibi son bir ayda, eğitim çalışanları, 
İstanbul, Kocaeli, Şanlıurfa, Bursa, Sinop, Giresun, İzmir, 
Adıyaman, Adana başta olmak üzere, Türkiye’nin dört bir 
yanında şiddet olaylarına maruz kalmaktadır. Bu hazin durum 
bizleri derinden üzmekte ve geleceğe yönelik endişelerimizi 
daha da artırmaktadır. 

Öğrencilere yönelik disiplin kurallarının esnetilmesi, alınan 
disiplin tedbirlerinin uygulanmaması, öğretmene yönelik 
öğrenci merkezli şiddetin en temel nedenlerinden biri olarak 
görülmelidir. Ayrıca, Alo 147 hattı vasıtasıyla öğretmenlerin 
kimi zaman belirsiz kişilerce mesnetsiz bir şekilde 
şikâyetlerle soruşturmalara tabi tutulması, şiddetin bir diğer 
ayağını oluşturmaktadır. Maalesef artık eğitim çalışanları 
yönetici, amir, veli, öğrenci gibi birçok kesim tarafından 
rahatlıkla hedef alınabilmekte ve bunlara karşın savunmasız 
kalmaktadır. Caydırıcı hiçbir önlemin alınmamış olması 
da olayların fasılasız sürmesine, mesleğin itibar kaybına 
uğramasına sebep olmaktadır. 

Bu türden şiddet hadiseleri öğretmenlerin ruh dünyasında 
tamiri mümkün olmayan yaralar açmakta; mesleğe ilişkin 
güvenlerini kaybederek, mesleki verimliliklerinin düşmesine 
neden olarak eğitimin niteliğine de doğrudan etki etmektedir. 
Gelinen bu nokta, herkesin sorumluluk üstlenmesini, 
bu kötü gidişin durdurulması için harekete geçmesini 
gerektirmektedir. 

Akıllı tahtalarla sınıfları donatmak, daha kolay öğrenen, 
zihinsel gelişimi daha hızlı sağlayan bir etkiye sahip olabilir 
ama öğretmenine saygılı ve şiddetten uzak daha ahlaklı 
nesiller yetiştirmek, bir toplum için daha öncelikli bir hedef 
olmalıdır. 

Şiddet gibi toplumsal sorun haline gelen bu konuda ortak tavır 
geliştirmek ve çözüm bulmak, sorunun üstesinden gelinmesi 
için sorumluluk almak artık bir zorunluluktur. Buradan 
hareketle, “eğitimciler hedefse, geleceğimiz karanlıktır” 

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 
dönemlerde yapılan karanlık hesaplarla milletin yeniden 
uyandığında elinin kolunun bağlı olması için gerekli sistemsel 
tedbirler alınmıştır. 

Dün askeri darbelerle vesayet altına alınan milli irade, bugün 
de aynı şekilde paralel yapı, taşeron örgütler ve küresel 
işbirlikçilerle vesayet altına alınmak istenmekte, milletin 
sandığa yansıyan iradesi değersizleştirilmeye çalışılmaktadır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden yansıyan iradenin 
sağlamasını yapacak olan ise yine millettir. Millet ne derse o! 

Bu duygu ve düşüncelerle Meclis’in açılışının 95. yılının 
hayırlara vesile olmasını diliyor, başta milletimiz olmak üzere 
tüm dünya çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 
kutluyoruz. 

Eğitimciler hedefse geleceğimiz karanlıktır

07/05/2015 

İlme, irfana, âlime ve arife hürmeti esas alan bir medeniyetin 
bakiyesi olan Türkiye’de eğitimcilere yönelik şiddet olaylarına 
her gün yenisi ekleniyor. Yürüttükleri onurlu mesleğin manevi 
karşılığı olan saygının çok görüldüğü; ‘saldırı’, ‘darp’, ‘silahla 
yaralama’ gibi olayların sıradanlaştığı, maalesef kanıksandığı 
günleri yaşıyoruz. 

Bugün gelinen noktada, öğretmene saygı sorunu, en temel 
meselelerimizden biri haline gelmiştir. Sınıfların akıllı 
tahtayla, öğrencilerin tablet bilgisayarla buluşturulduğu 
ülkemizde, geleceğimiz olan çocuklara bilgi, beceri ve değer 
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bir niyetin ürünü olmayışının bir göstergesi de, bu günlerde 
annelik gibi yüce bir olgunun reklam ve pazarlama aracı 
olarak kullanılması, tüketimin artmasına ilişkin bir atmosfer 
oluşturulmasıdır. Bu günün modern dünyasında Annesini 
Anneler Günü’nde elinde çiçeğiyle huzurevinde ziyaret eden 
bir evlat tablosu, karşılaşılabilecek en acı tablolardan biridir. 
Cennetin annelerin ayakları altında olduğuna inanan, anneleri 
baş tacı kabul eden, ana gibi yar olmaz diyen, anneye hürmeti 
esas alan, anneliği dünyanın en müstesna mertebesi olarak 
gören bir kültür ve geleneğin temsilcileri olarak, anneleri, 
babaları, kadınları, öğretmenleri sadece bir gün değil, bir 
ömür boyu baş tacı etmeliyiz. Önemli olanın anlar değil 
insanlar olduğu gerçeğinden hareket etmeliyiz. 

Çalışma hayatındaki annelere annelik görevini aksatmayacak 
esnek çalışma imkânları sunulmalı, anneliği özendirici 
uygulamalara yer verilmelidir. Çalışan annelerin çalışma 
şartlarının iyileştirilmesine yönelik bugüne kadar atılan olumlu 
adımları memnuniyetle karşılıyor, daha da geliştirilmesine 
ilişkin beklentilerimizi bir kez daha yineliyoruz. 

Annelik duygusun bir toplumun minhacı, her annenin de 
baş tacı olduğu gerçeğiyle; tüm annelerin Anneler Günü’nü 
kutluyor, bütün annelerimin huzurunda saygı ve hürmetle 
eğiliyoruz.

Engellilerimizin hayatı kolaylaştırılmalıdır 

12/05/2015 

Engelliler Haftası, bir kutlama değil, farkındalık oluşturma 
günleridir. Engellilerimizin sorunları sadece bir gün ve 
haftada değil, sürekli ele alınmalı, gündemde tutulmalıdır. 
Toplumda fırsat eşitliği bütün bireyler için sağlanmalıdır. 

Ülkelerin gelişmişlikleri, vatandaşlarına verdiği değerle 
ölçülür. Bir devlet, bütün vatandaşlarını kucaklayabiliyor, 
onların yaşam kalitesini yükseltiyor ve sıkıntılarını 
giderebiliyorsa, sosyal devlettir. Devlet, özellikle dezavantajlı 
vatandaşlarına pozitif ayrımcılık yapmalı, onların hayatlarını 
kolaylaştırmalı ve üretime katkıda bulunmalarını sağlamalıdır. 

Engellilerin kamusal hayatın her alanına tam ve bağımsız 
kişiler olarak katılımı, çalışma alanında fırsat eşitliğinin 

diyor, sorunun çözümü için herkesi elini taşın altına koymaya 
çağırıyoruz. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, eğitim çalışanlarına uygulanan şiddeti 
kınıyor, yetkilileri gereken tedbirleri ivedilikle almaya ve 
kamuoyunu daha duyarlı davranmaya davet ediyoruz. 

İlk öğretmenimiz olan annelerimizi bir gün değil, 
ömür boyu baş tacı etmeliyiz 

09/05/2015 

Annelik, duygu dünyasına sahip bütün canlılar için şefkatin, 
merhametin, fedakârlığın, karşılıksız vermenin, esirgemenin 
en somut ifadesi olan yüce bir mefhumdur. Evlat için anne bir 
sığınaktır, en güçlü duygularla gerçekleşen bir bağlanmadır. 

Dünyada hiçbir şeyle kıyaslanamayacak kadar yüce bir 
duygu olan; karşılıksız ve şartsız sevgiye, fedakârlığa, 
insanı insan yapan tüm değerlere sahip annelik, en kutsal 
görevlerden biridir. Bizleri bugünlere getiren annelerimiz en 
değerli hazinemizdir. Onlar için ne yapsak azdır, haklarını 
hiçbir zaman ödeyemeyiz. Onlar hayatımıza anlam katan, 
dünyamızı zenginleştiren ilk öğretmenimiz, hayat boyu yol 
göstericimizdir. 

Çocukların hayatla aralarındaki en güçlü bağ anneleridir. 
Bizler için tüm zorluklara göğüs geren, bizlere iyiliği, 
dürüstlüğü, doğruluğu, güzel ahlakı öğreten, geleceğimiz 
için gecesini gündüzüne katan annelerimize bir ömür kıymet 
vermeli, onlara sadece belirli bir gün değil, her gün hak ettikleri 
değeri vermeli; sevgimizi her fırsatta göstermeli, onlara karşı 
sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmeliyiz. Ne kadar 
kıymetli olduklarını, kendilerine daima hissettirebilmeliyiz. 

Tevarüs ettiğimiz medeniyet değerlerimiz, anneye, babaya, 
yaşlılara gereken ihtiramı her dem göstermemizi, onlara 
kıymet vermemizi emretmektedir. Sorunları perdelemek, 
vicdanları susturmak için geçici tedbirlerle samimiyeti 
kendinden menkul günler icat eden Batı medeniyetinin 
eseri olan Kadınlar Günü, Babalar Günü, Anneler Günü gibi 
günler, anneleri her gün değil, sadece bir gün hatırlama 
gafletinde bulunan günlerdir. Bu tür özenti günlerin samimi 
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yapanlarla cuntacı batılı ülkelerin de sorumluluğu vardır. Söz 
konusu ülkeler, hatalarını telafi etmek, insanlığın gözünde 
yok olan itibarlarını kurtarmak adına idam kararlarının 
uygulanmaması için çaba sarf etmelidir. Birleşmiş Milletler, 
İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği gibi uluslararası 
kuruluşlar da idam kararlarının uygulanmaması için insanlığın 
beklediği adımları atmalıdır. 

Hukuksuz idam cezalarının durdurulması için Türkiye bir an 
evvel uluslararası kamuoyunu harekete geçirmelidir. 

Demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını esas 
alan bir sivil toplum kuruluşu olarak darbeci mahkemenin 
hukuk dışı, kin ve nefretinin dışavurumu olan bu kararını 
tanımıyor, kararı verenleri kınıyor; vicdan sahibi tüm insanları 
ve uluslararası kuruluşları bu karara karşı tepki vermeye 
çağırıyoruz. 

Tarihimizin kirletilmesinin üzerinden 55 yıl geçti 

27/05/2015 

Türkiye’nin askeri darbelerle tanışmasının; demokrasiye, 
millet egemenliğine duyulan hazımsızlığın, milli iradeye ilk 
balyozun indirilmesinin üzerinden 55 yıl geçti. 

Cuntanın demokrasiye akıl almaz hıncı; zulüm, işkence, hüzün 
ve yargısız infazları beraberinde getirdi. Türkiye’ye büyük 
acılar yaşatan askeri vesayetin sahipleri, yalanlarla, iftiralarla 
milli iradeyi kafese aldı ve en büyük insanlık suçunu işleyerek 
27 Mayıs darbesini hayata geçirdi. 

Türkiye’de çok partili siyasi hayat, 27 Mayıs 1960 askeri 
darbeyle ilk defa sekteye uğratıldı. Bu durum, yakın 
tarihimizde on yılda bir yapılan veya teşebbüste bulunulan 
kötü bir teamül haline geldi. 

27 Mayıs’tan sonra kurulan düzmece mahkeme, Başbakan 
Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye 
Bakanı Hasan Polatkan’ı darağacına gönderdi, Cumhuriyeti 
vesayet rejimine dönüştürdü. Hukuk katledildi, jakoben 
zihniyet tarafından demokrasi ayaklar altına alındı, millet 
iradesinin üzerine ipotek konuldu ve demokrasi tarihimiz bir 
kez daha kirletildi. 

sağlanması, kişisel gelişim imkânlarından istifade 
edebilmeleri, eğitim öğretim hizmetlerine erişimin 
kalıcı olarak sağlanması, yapılan düzenlemelerin engelli 
vatandaşlarımız da düşünülerek planlanması ve uygulanması, 
engellilerini dört duvar arasına kapatmayan, sosyal alanda 
imkân ve kamusal alanda istihdam oluşturan bir Türkiye ve 
dünya için herkes duyarlı olmalı ve elinden geleni yapmalıdır. 

Engelli kardeşlerimiz sadece insanların iyilikseverliğine 
terk edilmeden ayrımcı olmayan iyi yasaların imkânına da 
kavuşturulmalıdır. 

Engelliler Haftası’nda, engellilerimizin sorunları sadece bir 
gün ve bir hafta diliminde ele alınmakla yetinilmemeli; sürekli 
gündemde tutulmalı ve çözümün de üretildiği günler olmalıdır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, engellilerimizin sorunlarının çözümü 
ve kazanımların daha da artması için her türlü mücadeleyi 
vermeye devam edeceğiz. 

İdam kararı insanlık vicdanının reddettiği bir 
karardır

16/05/2015 

Meşruiyeti olmayan darbeci mahkemenin, seçilmiş Mısır 
Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve Dünya Müslüman 
Alimler Birliği Başkanı Yusuf El-Karadavi’nin de aralarında 
bulunduğu 106 kişi hakkında verdiği idam kararı insanlığın 
vicdanını kanatmıştır. Bu karar, uluslararası kamuoyunun 
tepki vermesi gereken ve insanlığın vicdanına sığmayan, 
darbeci zihniyetin zalimliğini tescilleyen bir karardır. 

İdam kararlarının yürürlüğe girmesi noktasında son sözü 
söyleyecek Mısır Müftüsü’nden; görev ve sorumluluğunun 
gereğini yaparak, haktan ve adaletten şaşmamasını, bu 
hukuksuz kararı reddederek, idamların yürürlüğe girmesini 
engellemesini, insanlığın vicdanını kurtarmasını bekliyoruz. 
Aksi halde tarihe Sisi ve işbirlikçilerinin kuklası olarak 
geçeceğini hatırlatıyoruz. 

Mısır halkının oyuyla seçilmiş demokrasi kahramanı 
Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile 106 kişinin idam 
kararının alınmasında İsrail kuklası darbeci Sisi ile iş birliği 
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bin 873, üniversitelerde 27 bin 197, Yüksek Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu’nda 2248, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi 
Enstitüsü’nde (TODAİE) 7 olmak üzere toplamda 340 bin 325 
üye sayısıyla eğitim hizmet kolunda yetkisini sürdürmüş 
ve eğitim çalışanlarının hizmet sendikacılığını ideolojik 
sendikacılığa tercih ettiğini tescil etmiştir. 

Yıllardır devam eden istikrarlı büyüme ve ortaya çıkan bu 
sayısal fark, ilkeli, tutarlı, sorunlardan beslenmeye tevessül 
etmeyen, kazanımlarını akademik ve kültürel faaliyetlerle 
süsleyen sendikacılık anlayışının revaçta; etnik ayrışmaya 
ve ideolojik saplantılara dayalı kısmi sendikacılığın ise 
iflasta olduğunu ispatlamıştır. Eğitim-Bir-Sen’in, kurulduğu 
günden bu yana, etkili ve yetkili sendika olma yolunda verdiği 
mücadele, 2011 Mayısı’ndan itibaren Türkiye’nin en büyük sivil 
toplum kuruluşu olma hüviyetiyle daha da anlam kazanmış 
ve bugün hem nicelik hem de nitelik anlamında zirvedeki 
yerini, diğer sendikalarla arasındaki farkı daha da açarak 
perçinlemiştir. 

2009 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde aldığı yetkiyi bir 
emanet bilerek, emanete ehliyet için gerekli liyakati ve emek 
konusundaki dikkati sayesinde 2011 yılında genel yetkiyi alan 
Eğitim-Bir-Sen; 2012 yılında yetkisini güçlendirirken, 2013 
yılında karşısına çıkan her türlü zorluğa rağmen samimiyet ve 
gayretiyle, 2014 yılında da büyümesini sürdürerek üye sayısını 
279 bin 722’ye çıkarmış, 2015’te ise 60 bin 603 yeni üyenin 
katılmasıyla büyük bir başarıya imza atmıştır. 

Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan’ın, ‘Hangi 
düşüncede, fikir kalıbı içinde olursa olsun, onun bir insan 
olarak kabul görmesi, inancından dolayı horlanmaması 
lâzım, isterse benim inancımın zıddı olsun. Ben ona da hakk-ı 
hayat tanınmasının kavgacısıyım” şeklinde ifade ettiği umde 
doğrultusunda emek ve özgürlük mücadelesini kararlılıkla 
sürdüren Eğitim-Bir-Sen olarak, eğitim çalışanlarının 
ekonomik ve sosyal haklarının geliştirilmesi için ter dökmeye, 
her türlü siyasal yaklaşım ve ideolojinden uzak durarak, 
kendi dinamizmini oluşturan medeniyet ve değer odaklı yeni 
sendikal anlayışla sorunun parçası değil, çözümün paydaşı 
olmaya devam edeceğiz. 

Milli iradeye karşı yapılmış tüm suikastların anası ve kaynağı 
olan 27 Mayıs darbesini yapanları lanetliyor, milletimizin bir 
daha böylesi kara günler yaşamamasını temenni ediyoruz. 

Utanç dolu günlerin tekrar yaşanmaması için, darbelere, 
muhtıralara, baskılara boyun eğmeyen sivil iradeye olduğu 
kadar, yeni, sivil ve özgürlükçü bir anayasaya da ihtiyaç 
duyulmaktadır. Millet iradesinin, TBMM eliyle kullanılacağının 
açık ve net bir dille ifade edildiği yeni anayasa, durumdan 
vazife çıkarmak isteyenlerin hevesini de kursağında 
bırakacaktır. 

Millet iradesinin temsilcisi olarak Hakk’ın rahmetine 
kavuşan ve demokrasi şehitlerimiz olarak tarihteki yerini 
alan Menderes, Polatkan ve Zorlu’yu bir kez daha rahmetle 
anıyor; demokrasi tarihimizi kirletenleri, milli iradeyi idam 
sehpasında sallandıranları ise lanetliyoruz. 

Yeni bir destan daha yazdık 

01/06/2015 

Eğitim çalışanlarının haklarının korunması ve geliştirilmesi, 
sorunlarına çözüm bulunması yönünde sendikal mücadeleyi 
kuşanmanın yanı sıra Türkiye’nin ve dünyanın sosyal ve 
siyasal meselelerine hassasiyet gösteren bir örgüt olmak 
hedefiyle kurulan Eğitim-Bir-Sen, 23 yıllık hak ve özgürlük 
mücadelesinde; emeğinin, çabalarının ve kazanımlarının 
sonucunda yeni bir destana daha imza atmıştır. 

Darbecilerin, yasakçıların karşısında, milletin yanında yer 
alan, millet iradesinin çizdiği rotayı takip eden, hak ve 
özgürlüklerin gelişmesi için eğitim çalışanları adına mücadele 
vererek onlarca kazanım elde eden; mağdurların hak arama 
adresi, mazlumların güçlü sesi haline gelen Eğitim-Bir-Sen, 
eğitimcilerin teveccühüne mazhar olmuş ve imzalanan 
mutabakatlara göre 340 bin 325 üye sayısına ulaşmıştır. 

Bütün il ve ilçelerde örgütlenerek yoğun bir faaliyet ortaya 
koyan, bütün işyerlerinde teşkilatlanan, Türkiye’nin emek, hak, 
demokrasi, sivilleşme ve özgürleşme bağlamında milletin özü, 
çalışanların gören gözü, işiten kulağı, tutan eli olan Eğitim-
Bir-Sen, 15 Mayıs 2015 itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nda 310 
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tüm üyelerimize; dahası, emek, ömür ve gönül veren herkese 
teşekkürler… 

Sınıflar öğretmene, sorunlar çözüme 
kavuşturulmalıdır 

11/06/2015 

2014-2015 eğitim-öğretim yılı, öğrencilerimizin çalışma ve 
özverilerinin karşılığını görecekleri karne heyecanıyla sona 
ererken, öğretmenlerimiz, fedakârca çalışmalarının sonunda 
yenilenme ve taze bir başlangıç için dinlenme ve biriktirme 
dönemine giriyor. Eğitim, bire bir insan ilişkilerine dayanması 
bakımından hassas, o ölçüde yorucu lakin ülkenin geleceğini 
yoğurduğu için de kutlu bir çabadır. Yorgunluk, her türlü 
gayretin, bize ve tüm topluma bilgi, ahlâk, erdem ve elbette 
başarı olarak dönmesiyle yerini huzura, sevince bırakacaktır. 
İçten bir tebessüm, zarif bir davranış, ince anlayış, eğitim 
camiasının emektarları için kazanılmış gerçek ödül olur 
her zaman. Toplum akılla, irfanla, aşkla, sevgiyle mayalanır. 
Arzuladığımız erdemli topluma ulaşmada sağlanan her 
bir katkı, her bir katılım bizim onurumuzdur. Kırıcı, incitici 
olmamak, her daim yapıcı, onarıcı olmak maarif davasının 
asgari ahlaki ilkeleridir. 

Anlam dünyamızda bir çözülmeye izin vermeden, inşa ve ihya 
edici mücadeleyi fert ve millet olarak sürdürmek, büyümenin 
tek meşru yolu olan üretmek hem dini hem ahlaki hem de 
milli bir ödevdir. 

Eğitim-öğretim alanında olumlu bazı adımların atılmasıyla 
birlikte eğitimin ve eğitim çalışanlarının birçok sorunu 
çözüm beklemektedir. Yeni döneme kadar, 19. Milli Eğitim 
Şûrası’nda alınan kararların uygulanması başta olmak üzere, 
“Genel Yetkili” sendika olarak, eğitim çalışanlarının huzuru ve 
istihdamı, milletimizin geleceği ve ülkemizin nitelikli bir eğitim 
sistemine kavuşması için aşağıdaki sorunların çözümünü 
istiyoruz. 

Karma eğitim mecburiyetine son verilmelidir 

Birçok Avrupa ülkesinde sorgulanan karma eğitim 
mecburiyetine son verilmelidir. 1739 sayılı Temel Eğitim 

İnsan onuruna yaraşır bir hayat için gerekli olan sosyal 
hakların ve mali iyileştirmelerin yapılması noktasındaki 
duruşumuzu, talepleri kazanıma dönüştürme mücadelemizi 
bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz. Sendikacılığı 
çağın ihtiyaçlarıyla örtüşen yeni bir sivil toplum kuruluşu 
anlayışıyla yöneterek gücümüze güç katmaya; yeri geldiğinde 
müzakereyi, gerektiğinde mücadeleyi elden bırakmadan, 
birtakım ideolojilere angaje olmadan, ortak akıl ve uzlaşmayla 
çalışanların hakları için mücadelemizi hız kesmeden devam 
ettireceğiz. 

Milletimizin değerleriyle barışık eğitim çalışanlarının verdiği 
yetkiyi kullanırken, değerleri rehberimiz, emeklerinin karşılığı 
olan hak mücadelesi misyonumuz olduğu bilinciyle hareket 
edeceğiz. Herkesi kucaklama anlayışıyla çalışanlarımızı 
temsil etmenin gayreti içerisinde olacağız ve hiç kimsenin ‘öz 
yurdunda garip, öz vatanında parya’ muamelesi görmemesi 
için tüm gücümüzle çalışacağız. 

Bir yandan, bize bu yetkiyi veren eğitim çalışanlarının 
sorunlarından arınmış bir şekilde işlerini yapabilmeleri, 
hayatını refah içinde sürdürmeleri için demokratik 
düzenimizin bir gereği ve çağdaş toplum yönetiminin 
öngördüğü yöntemlerle hayatını idame ettirmeleri yönündeki 
mücadelemizi sürdürürken; diğer yandan da, bin yıllık 
geçmişiyle bu topraklar üzerinde yaşayan milletimizin barış 
ve kardeşlik içerisinde nice bin yılları birlikte yaşamasını 
sağlayacak çalışmalara dün olduğu gibi bundan sonra da 
öncülük edeceğiz. 

4/C’lisiyle, hizmetlisiyle, memuruyla, şefiyle, öğretmeniyle, 
idari personeliyle, akademisyeniyle, bütün eğitim çalışanlarıyla 
büyük bir aileyiz. Sorumluluğumuzun ve eğitim çalışanlarının 
beklentilerinin farkındayız. Mağdurların ve mazlumların sesi, 
kazanımların adresi olmaya, Eğitim-Bir-Sen’i zirveden yeni 
ufuklara taşımaya devam edeceğiz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, şube başkanı ve yönetiminden ilçe 
ve işyeri temsilcilerimize, üyelerimizden tüm teşkilatımıza; 
gecesini gündüzüne katarak adanmışlık duygusuyla; ruhuyla 
davamıza, aidiyet bedeniyle mücadelemize hayatiyet veren 
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konulması, ortaokulda hafızlık eğitimi alacak öğrenciler 
için ara verme süresinin 1 yıldan 2 yıla çıkarılması ve ara 
verilen sürelerde öğrencilere dışarıdan sınav hakkı verilmesi, 
değerler eğitimine öğretim programlarında etkin bir şekilde 
sarmallık anlayışla yer verilmesi, öğretmenlere 3600 ek 
gösterge verilmesi, öğretmenlere 4 yıla bir yıpranma payı 
verilmesi, Osmanlı Türkçesinin Anadolu İmam Hatip Liseleri 
ve Sosyal Bilimler Liselerinde zorunlu, diğerler liselerde ise 
seçmeli ders olarak okutulması, ortaokullarda 5, 6 ve 7. 
sınıflarda birer saat rehberlik dersinin konulması başta olmak 
üzere, 19. Milli Eğitim Şûrası’nda alınan tüm kararlar hayata 
geçirilmelidir. 

Müfredat değiştirilmelidir 

4+4+4 eğitim sisteminin başarıya ulaşması için müfredatta 
temel değişiklikler yapılmalı ve insanımızın sahip olduğu 
ahlaki ve toplumsal değerler, müfredatın yeniden belirlenmesi 
noktasında öncelikle göz önüne alınmalıdır. 

Sadece temel eğitimde değil, yükseköğretim de dâhil, 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 elzemdir. 

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, toplumsal ve kültürel çeşitliliğe saygılı insanlar 
olarak yetiştirilmesi yeni müfredatın temel felsefesi olmalıdır. 

Nöbet görevine ücret 

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında, diğer 
kurumlarda olduğu gibi, nöbet görevine ücret verilmelidir. 
2012-2013 yılı toplu sözleşme masasına da taşıdığımız, 
‘Eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerce fiilen 
yerine getirilen nöbet görevi karşılığında, nöbet tutulan her 

Kanunu’nda yer alan, “Okullarda kız ve erkek karma eğitim 
yapılması esastır’ ibaresi değiştirilmeli, karma eğitim 
dayatması yerine, demokratik, veliye ve öğrenciye seçme 
hakkı tanıyan bir düzenleme yapılmalıdır. 

Kamu görevlilerine kılık-kıyafet dayatma 
uygulamasından vazgeçilmelidir 

Yıllardır kamusal alan yalanıyla kadınlara ve kız öğrencilere 
yönelik uygulanan kılık ve kıyafet dayatmaları, Eğitim-
Bir-Sen’in çeşitli eylem ve etkinliklerden sonra başlattığı, 
kamuoyu desteğini ortaya koyması bakımından bir ilk olan 
kampanya sonucunda toplanan 12 milyon 300 bin imza ve 
sonrasında ortaya koyduğu sivil itaatsizlik eylemi neticesinde 
kamuda çalışan kadınlara yönelik ‘başı açık’ dayatmasına son 
verilmiş, kadının kamu hizmetine katılımında önemli bir eşik 
aşılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin 
Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik’te de yapılan değişiklikle 
öğrencilere kılık ve kıyafet dayatmasının kaldırılması 
son derece önemli bir adım olmuş ve bir yasak daha 
tarihe karışmıştır. Kamu görevlilerini ilgilendiren çerçeve 
yönetmelikte de acilen değişiklikler yapılarak, sivil itaatsizlik 
gerekçelerimizden olan erkek kamu görevlilerine de kılık ve 
kıyafet dayatmasından bir an evvel vazgeçilmelidir. 

Öğretmen ataması, ihtiyacı karşılayacak şekilde  
yapılmalıdır 

Demografik veriler ilköğretim çağındaki nüfusta artışın 
durduğunu ortaya koysa da halen mevcut norm kadro 
esaslarına göre 128 bin öğretmen açığı bulunmaktadır. 
Ağustos ayında 47 bin öğretmen ataması yapılacak olsa bu 
sayının ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğu açıktır. Eğitim 
sistemindeki reformları kalıcı kılacak olan, okullarda boş 
ders kalmaması ve sınıflarda sadece kadrolu öğretmenlerin 
olmasıdır. Bunun nedenle, öğretmen atamasının, ihtiyacı 
karşılayacak şekilde yapılması için imkânlar zorlanmalıdır. 

Şûra kararları bir an evvel uygulanmalıdır 

Alkollü içki ve kokteyl hazırlama dersinin kaldırılması, ilkokul 
1, 2 ve 3. sınıflara da din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin 
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harcamaları için okul aile birliklerinin üretmeye çalıştıkları 
çözümler yetersiz kalmaktadır. Okul yöneticilerinin görevlerini 
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 
tarihe karışmalıdır. 

Kariyer basamakları sorunu çözülmelidir 

2004 yılında kariyer basamaklarında yapılan yasal düzenleme 
akim kalmıştır. 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. Çok 
sayıda öğretmen mağdur durumdadır. Söz konusu mağduriyet 
bir an evvel giderilmelidir. 

Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği yeniden 
değerlendirilmelidir 

17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliği’yle, bu konuda beklenen yönetmelik değişikliği 
beklentisi sona ermiş bulunmaktadır. Ancak yeni yönetmelik 
bazı sorunlu alanları çözüme kavuşturmuş ise de beraberinde 
bazı yeni sorunlar getirmiş; çözüm bekleyen bazı konuları ise 
yine çözümsüz bırakmıştır. 

Aday öğretmenlere ilişkin düzenlemeye karşı, 6528 sayılı 
Kanun taslağından itibaren dile getirdiğimiz kaygı ve 
çekincelerimizin görmezlikten gelinerek aynı yaklaşımın 
şimdi yönetmeliğe de sirayet ettiğini görüyoruz. Aday 
öğretmenlikten öğretmenliğe geçiş uygulanacak yazılı ve 
sözlü sınava katılmak için adaylık sürecinde performans 
değerlendirmesinde başarılı olmak şeklinde bir ön şartın 
varlığı, aday öğretmenlerin yoğun bir idari baskı altına 
alınmasının yanında pamuk ipliğine bağlı bir iş güvencesini 
beraberinde getirmiştir. 

gün için ek ders ücreti ödenmesi’ talebimiz karşılanmalı, 
gerçekleştirdiğimiz imza kampanyası sonucunda toplanan 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e teslim 
ettiğimiz 350 bin imzanın gereği yapılmalıdır. 

Ayrıca, ek ders esaslarında ücret dengesizliğine ve 
mağduriyete neden olan ve uzun zaman geçmesine 
rağmen hâlâ değiştirilmeyen hükümler gözden geçirilmeli; 
öğretmenlerin branşlarına göre ek ders ücretlerindeki 
adaletsizlik, okul türlerine göre yöneticilere verilen ve izahı 
mümkün olmayan ek ders ücreti farklılıkları sorunu çözüme 
kavuşturulmalıdır. Ek ders birim ücreti, iki katına çıkarılmalı, 
öğretmenlerin girebilecekleri ek ders saati üst limiti ihtiyaçlar 
doğrultusunda artırılmalıdır. 

Sınav görev ücretlerindeki adaletsizlik   
giderilmelidir 

6528 sayılı Kanun’un 24. maddesiyle 652 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’ye eklenen ek 1. 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 belirlenerek sınav 
ücretleri arasındaki adaletsizlik giderilmelidir. 

İstihdamda güçlük çekilen yörelerde görev yapan eğitim 
çalışanlarına ek tazminat verilmelidir 

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. 

Okullara bütçe 

Milli Eğitim Şûrası’nda sendikamızın sunduğu tekliflerden 
olan ve şûra genel kurulunca da kabul edilen okullara bütçe 
verilmesi kararı uygulanmalıdır. Bütçe verilmemesi nedeniyle 
yaşanan sorunlara çözüm getirilmek üzere okulların zaruri 
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Hayatı, hakikati, formel kurgular, nesnel işleyişlerle anlamaya 
çalışmak, anlama ve düşünme faaliyetlerini de tatile çıkarmak 
gibi bir yanılgıyı barındırır. İnsan, bilmekle yorulmaz, tersine 
bilmemekle atalet kazanır. Asaletle atalet yan yana duramaz. 
O nedenle biz çalışmak için dinlenir, dinlenmek için çalışırız. 

Bu vesileyle tüm öğretmen ve öğrencilerimize iyi ve verimli 
bir tatil dönemi diliyor, mezun olan öğrencilerimizin yeni 
başarılara imza atmalarını temenni ediyor; 2015-20165 eğitim-
öğretim yılına sorunsuz başlamak için, mevcut sorunların 
acilen çözülmesi gerektiğinin altını bir kere daha çiziyoruz. 

Doğu Türkistan’da insanlık ölüyor 

29/06/2015 

Hayatın katliam ve asimilasyon altına alındığı Doğu 
Türkistan’da Müslümanlara yönelik baskılar her yıl artarak 
sürmektedir. Çin, 1949 yılından beri sürdürdüğü baskıcı 
tutumunu kıyımlarla devam ettirmektedir. Şimdiye kadar 
yaklaşık 35 milyon insanın öldürüldüğü, binlerce insanın 
sebepsiz yere tutuklanıp ağır işkencelere tabi tutulduğu, 
kiminin evine dönemeyip belirsiz zindanlarda çürüyüp 
gittiği, evine dönenlerin ya sakat ya hayata tutunamayacak 
derecede ruhsal travma geçirdiği Doğu Türkistan’da, bu yıl da 
özellikle Kur’an okudukları, namaz kıldıkları ve oruç tuttukları 
için kardeşlerimize eza cefada sınır tanınmıyor. 

Hayati tehlikenin, tutuklanmanın an meselesi olduğu, seyahat 
özgürlüğünün olmadığı, şedit yöntemlerle nüfus planlaması 
yapılarak mecburi kürtajların uygulandığı, dil baskısı altında 
kimliğinden uzaklaştırılan, inancını yaşaması artık ham bir 
hayale dönüştürülen, tarihinden kopartılmaya çalışılan Doğu 
Türkistan’da insanlık siyasi çıkarlara feda edilmekte, İpek 
Yolu’nda kan dökülmekte, mahzun Doğu Türkistan’ı dünya 
sadece izlemektedir. 

Doğu Türkistan’da; Gazze, Orta Afrika, Mısır, Irak veya 
Suriye’deki zulümlerden farklı bir zulüm yaşanmaktadır. 
Buranın dünya ile iletişimi kesilmiş, haberleşmeden 
yalıtılmış; kapalı devre bir işkence, katliam ve zorbalık sanki 
yokmuşçasına hunharca icra edilmektedir. 

Öğretmenlere uygulanacak rotasyon konusunda, Bakanlığın 
hiçbir bilimsel çalışma yapmaksızın, öğretmenlerin çalışma 
hayatını olumsuz etkileyecek, aile bütünlüğünü bozacak, 
dolayısıyla eğitimin üretim kalitesini düşürecek bir uygulama 
anlayışından uzak durulmalıdır. Öğretmenlerin aile birliği, 
sağlık, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna 
bağlı yer değiştirmeleri hakkında, Devlet Memurları Kanunu 
ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına 
İlişkin Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağının 
öngörülmesi, Bakanlığın teşkilat yapısı ile öğretmenlik 
mesleğinin niteliği ve icrasından kaynaklı farklılıkların dikkate 
alınmak istenmediğini ortaya koymaktadır. Özellikle çerçeve 
yönetmelikteki hüküm karşısında, aile birliği mazereti 
kapsamında 3 yıl şartının varlığı, eşi özel sektörde çalışan 
öğretmenlerimiz yönünden aile bütünlüğünün sağlanmasını 
neredeyse imkânsız hale getirmiştir. 

Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde sorun 
teşkil eden hususların giderilmesi ve belirsizliklerin ortadan 
kaldırılması için Bakanlıkça yeni sorunlara kapı aralamayacak 
şekilde gerekli değişiklikler yapılmalıdır. 

Yaz dönemi sorunların çözümü için fırsata 
dönüştürülmelidir 

Bakanlık, sona eren eğitim-öğretim yılının bilançosunu 
çıkararak, başta eğitim çalışanlarının mali ve sosyal hakları 
ile çalışma şartları olmak üzere eğitim-öğretimin kalitesine 
ve çıktılarına olumsuz etkisi olan sorunlara, yeni eğitim-
öğretim yılından evvel ivedi çözümler geliştirmelidir. 

Eğitim ve öğrenim, sadece resmi müfredat ve programlarla 
sınırlanacak bir faaliyet değildir. Medeniyet anlayışımıza 
göre öğrenme, beşikten mezara kadar içinde olduğumuz, 
asla aksatılmaması, ihmal edilmemesi gereken bir süreçtir. 
O nedenle tatil, bir süreliğine de olsa ‘bilme ve öğrenme 
faaliyetine ara vermek’ olarak düşünülmemelidir. Zaten 
hayatın akışı, varoluşun devinimi içinde bu mümkün de 
değildir. Sadece öğrenmenin, öğrenme tarz ve yöntemlerinin 
içeriği, niteliği, tonu değişir. Tatil teneffüse çıkmak gibidir. 

Bilgi ve bilgilenme varoluşun doğal işleyen mahiyetidir. 
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Sivas gibi mezhebi farklılıkların belirgin olduğu bir şehirde, 2 
Temmuz 1993’te Madımak Oteli’nde yaşanan provokasyondan 
üç gün sonra misilleme olarak yapıldığı algısıyla planlanan 
bu olay üzerinden toplumsal fay hatları oluşturularak ülke 
bir kaosa sürüklenmek; Alevi-Sünni, Kürt-Türk ayrışması 
üzerinden topluma ekilmek istenen kin ve öfke tohumları 
infial uyandıracak bu olaylarla yeşertilmek istendi. Amaç, 
önüne geçilemez öfke patlamalarıyla kitlesel şiddeti ölümcül 
boyutlara, oradan da kardeş kavgasına taşımaktı. 

Milli birliğimiz, toplumsal dayanışmamız, kardeşliğimiz hedef 
alınmıştı. Tam manasıyla ülkeyi boyunduruk altına almak, 
insanları kardeşliğinden ayrıştırarak birbirinin katili haline 
getirmek arzulandı. Bu olay, failleri meçhul trajedilerle 
dolu yakın geçmişimizde sahnelenen oyunların sadece bir 
perdesidir. Bugün de aynı oyunların farklı aktörler kullanılarak 
değişik sahneleri oynanmaya çalışılmakta, maddi-manevi 
varlığıyla gelişen Türkiye’ye diz çöktürülmek istenmektedir. 
Bu bakımdan Türkiye’nin yakın tarihine kara bir leke olarak 
geçen Başbağlar katliamının üzerindeki sis perdesinin bir türlü 
aralanmaması, olaya ilişkin davanın oldubittiye getirilmesi 
manidardır. Türkiye’nin demokratikleşmesi, hukuken 
şeffaflaşması, farklılıkların zenginlik zemini bulabilmesi için 
bu ve benzeri karanlıkta kalan ve bırakılan olayların toplum 
vicdanını tatmin edecek ölçüde aydınlığa kavuşturulması, 
sorumlularının cezalandırılması son derece önemlidir. 

Madımak ve Başbağlar katliamının politik, ideolojik 
propaganda malzemesi yapılarak acı yarıştırmayı toplumsal 
barışın önünde engel, geleceğe yönelik bir tuzak olarak 
görüyoruz. Bugün dahi çeşitli vesilelerle devam ettirilmeye 
çalışılan ideolojik kamplaştırmaları tasvip etmiyoruz. Ölen 
her insanın bizim vatandaşımız olduğu bilinciyle acının ortak 
omuzlanmasını önemsiyoruz. Toplumsal barışın tesisi ve 
kalıcılığı için tüm aydınlarımızdan, siyasilerimizden ve kanaat 
önderlerimizden sorumluluk üstlenmesini bekliyoruz.

Eğitim-Bir-Sen olarak, yaranın kabuk bağlamadığı Başbağlar 
katliamının, failleri bulunarak hukuk karşısında yargılanıncaya 
kadar takipçisi olacağız. Bu acı olayı unutmayacağız ve 
unutturmayacağız, katledilen masum insanların hatırasını ise 
hep yaşatacağız. 

Dünya ile irtibatı kesilen ve yıllarca katliama maruz 
kalan, baskı ve zulüm altında inleyen Doğu Türkistanlı 
kardeşlerimizin çektiği çilenin sona ermesi için vicdan sahibi 
bütün insanlar seslerini artık daha çok yükseltmeli, en temel 
insan haklarının bile çok görüldüğü bu topraklarda Çin’e 
gereken tepkiyi göstermelidir. 

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ülkeleri, insan hakları 
savunucuları, Müslüman ülkelerin devlet başkanları ve İslam 
Konferansı Örgütü, bunca zulmün yaşandığı, binlerce insanın 
katledildiği Doğu Türkistan’a karşı hâlâ sessiz kalmaktadır. 
Söz konusu ülkeler ve uluslararası kuruluşlar, siyasi çıkarlar 
uğruna insanlığı feda etmemeli, insan haklarını ve hümanizmi 
sadece mesaj konusu olarak görmediğini ortaya koymalıdır. 

Ülke olarak Doğu Türkistan’a karşı tarihi sorumluluklarımız 
bulunmaktadır. Bu nedenle, Çin’de Müslümanlara uygulanan 
zulüm ve vahşeti durdurma görevi ilk önce Türkiye’nindir. 
Türkiye, Ata Yurdu’na sahip çıkmalı ve bu konuda daha çok 
rol üstlenmelidir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, kimden gelirse gelsin zulmün ve 
zalimlerin karşısında; kime yapılırsa yapılsın mazlumların ve 
mağdurların yanındayız. 

Bu duygularla, Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin her zaman 
yanında olduğumuzu ifade ediyor; her türlü insanlık dışı 
uygulamanın bir an önce sona ermesini temenni ediyor; 
yaptıklarından dolayı Çinli yetkilileri lanetliyoruz. 

Masumiyetin katledildiği yer: Başbağlar 

04/07/2015 

Erzincan’ın Kemaliye İlçesi’ne bağlı Başbağlar Köyü’nde 
Adil Hoca’nın okuduğu akşam ezanının bir tokatla kesilerek 
camiden çıkartılan müminlerle evlerinden çıkartılarak 
köy meydanında toplanan masum kadın ve çocukların 
katledilişinin üzerinden tam 22 yıl geçti.  Olay yeri incelemesini 
savcının değil, görevli bir askerin yaptığı, gerçek faillerinin 
bulunup cezalandırılmadığı, sanık olarak tutuklananların 
hemen hemen hepsinin salıverildiği, bir bilinmezin içine 
hapsedilip aydınlatılmamış bu olay toplumsal bir yara, vicdanî 
bir sızıdır. 
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sabır diliyor; bu zor, sıkıntılı zamanların bütün bir ümmete 
esenlik, huzur getirmesini niyaz ediyoruz. 

Zafer karakterimizde var 

29/08/2015 

“Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler…

Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler!

Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından,

Alınır kal’a mı göğsündeki kat kat iman?

…/…

Şuheda gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar…

O, rukü olmazsa, dünyada eğilmez başlar,” Mehmet Akif Ersoy

 

30 Ağustos zaferinin 93. yılını idrak ediyoruz. Ağustos, tarih 
boyunca aziz milletimiz için hep zafer ayı olmuştur. Malazgirt, 
Mohaç, Çaldıran, Mercidabık gibi büyük zaferlerin yanı sıra 
Cumhuriyet’e giden çok önemli bir aşama olan milletimiz 
açısından tarihin kırılma noktası sayılabilecek ‘Başkomutanlık 
Meydan Muharebesi’ zaferi de bu ayda gerçekleşmiştir. Bu 
zaferler, aziz milletimizin, istiklâl ve istikbali, varoluş inanç ve 
kararlılığının vazgeçilmez karakteri olarak düşündüğünü tarih 
boyunca her seferinde kanıtlamıştır. 

Yok edilmek istenen bir milletin, imanla, aşkla, cesaretle 
sürdürülen var oluş azmi, zaferlerle sonuçlanmıştır. Cennet 
mekân şehitlerimizin vatan, millet ve ulvî amaçlar için 
tereddütsüz şahadetleri, görkemli bir tarihi mirasa dönüşmüş, 
bugünkü nesillerin yaşamlarını beslemiş, onları ortak değerde 
birleştirmiştir. 

Yaşadığımız çağda varlık ve medeniyet iddiamız, bilgi, ahlâk 
ve irfan yolunda muhkem durmak, yorulmak bilmez bir 
yürüyüşle geçmişin değerleriyle bezeli, kahramanlarımızın 
izleğinde yeni zaferlere yönelmeli, istiklâl ve istikbalimizi 
milletimizin layık olduğu veçheyle taçlandırmalıdır. 

Ülke ve millet olarak birlik, bütünlük ve kardeşliğimize 
kastedilen içinden geçtiğimiz bu zor, sıkıntılı dönemde 
uhuvvet duygularıyla, beraberlik içinde tesis edilecek 

11 Temmuz, yüreğimizi yakan acının yenilendiği 
başka bir tarihtir 

10/07/2015 

20 yıl önce Srebrenitsa’da, üstelik Birleşmiş Milletler’in (BM) 
güvenli ilan ettiği bölgeye sığınmış silahsız, çaresiz 8 bini 
aşkın Boşnak dünyanın gözü önünde katledildi. Bugüne kadar 
300’den fazla toplu mezar bulundu. 

Canlanan hatırası ıstırabımızı tazeleyen mezalimin üzerinden 
20 yıl geçti. Uluslararası Lahey Ceza Mahkemesi, katliamı 
soykırım olarak ilan etmesine rağmen, Rusya’nın, Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki oylamada, Srebrenitsa 
katliamını ’soykırım’ olarak niteleyen karar tasarısını veto 
etmesi acımız, hüzünle, hayretle daha da derinleşmiştir. 

Rusya’nın vetosuyla, kabul edilemez keyfi gerekçelerle 
Birleşmiş Milletler’in irade ve kararlarının işlevsiz hale 
getirileceği bir kez daha görülmüş oldu. Bu küresel 
duyarsızlık, acımızı hüzün ve çaresizlik içinde çoğaltmıştır. 
Tek başına bu vahim durum bile dünya vicdanının köreldiğini 
kanıtlar niteliktedir. 

Bu haliyle BM, dünya vicdanını, mazlumların sesini 
temsil etmede yetkin olmadığının son örneğini vermiştir. 
Srebrenitsa’da, Gazze’de, Arakan’da, Suriye’de, Doğu 
Türkistan’da mazlumların çığlıklarına, çaresizliğine derman 
olamayan BM, halklar nezdinde güvenilirliğini daha da 
yitirmiştir. BM’nin karar alamamasını Rusya’nın önlemesiyle 
izah etmek, dünya vicdanının bir tek ülke, hatta bir tek lider 
tarafından nasıl rehin alındığının trajikomik itirafıdır. 

Srebrenitsa, kalbimizin öbür yarısıdır. 11 Temmuz, yüreğimizi 
yakan bir acının yenilendiği başka bir tarihtir. 

Başkasını yok ederek var olacağını sanan barbarlar ve onlara 
destek olanlar, şunu bilmelidirler ki, her zaman zalimin 
karşısında, mazlumun yanında olacağız ve insanlık değerlerini 
sonuna kadar yaşatmaya devam edeceğiz; unutturmaya 
çalıştığınızdan çok hatırlayacağız ve hatırlatacağız. 

Srebrenitsa şehitleri başta olmak üzere, Sırplar tarafından 
katledilen bütün Boşnaklara Allah’tan rahmet, yakınlarına 
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olgu ve kavramları zamanında anlamlandırmak, buna uygun 
davranışları sergileyebilmektir. 

Okulu, öğretmen kadroları, öğrencisi, müfredatıyla bütün 
unsurlarının nitelikli olduğu bir eğitim sistemiyle ancak 
başarıya ulaşılır. Eğitim-Bir-Sen, kurulduğundan bugüne 
kadar bu hassasiyetleri gözeten arayışlar içinde olmuştur. 
Eğitimin tüm sorun ve sıkıntılarını bire bir yaşayan bir camia 
olarak meseleleri tartıştık, çözüm yolları ürettik, çözüm 
arayışlarına katkı verdik. Başta eğitimin toplumu değiştirme 
ve dönüştürmede güçlü, köklü etkisi olmak üzere, meselenin 
hayati öneminin bilincinde olarak, önerilerimizi, yönetim 
kademeleri ve kamuoyuyla paylaştık, paylaşmaya da devam 
edeceğiz. 

2015 yılı Ağustos ayı, 3. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine 
sahne olmuş; toplu sözleşmenin ilk gününde eğitim çalışanları 
iki müjde almıştır. Eşi özel sektörde çalışanlar için konulan 3 
yıl sigortalılık şartı; teklifimiz ve ısrarımız üzerine Milli eğitim 
Bakanı Sayın Nabi Avcı’nın da çerçeve yönetmelik değişmeden 
inisiyatif kullanmasıyla ilk gün masada çözülmüştür. Birçok 
eğitim çalışanını huzursuz veya mağdur eden bu konunun 
çözüme kavuşmasında eğitimcilerden yana tavır koyan, 
yönetmeliğin düzenlenmesini beklemeden atama kılavuzunda 
konuyu çözüme taşıyan Sayın Bakan Nabi Avcı’ya bu konuda 
gösterdiği hassasiyet için eğitim çalışanları adına teşekkür 
ediyoruz. Bu yıl atanan yeni öğretmenlerimizi de kapsayarak 
yaklaşık 400 bin kamu çalışanına bir derece verilmesi 
de birilerinin provokasyon arayışlarının içinde olduğu ilk 
gün, Eğitim-Bir-Sen’in masada provokasyona müsaade 
etmeyen stratejik mücadelesi ve kararlı duruşu neticesinde 
provokasyoncuların değil çalışanların kazandığı gün olmuştur. 
Toplu sözleşme süreci baştan sona, hayır denilerek hep 
birlikte ayağa kalkılması gereken yerde “hayır”, kazanım elde 
edilen yerde “evet” denilerek, makul teklif,  kararlı mücadele 
yöntemiyle herkesin kazandığı bir sürece dönüştürülmüştür. 
Neticesinde nöbet görevi için ücret ödenmesi, sınav 
görevlerinde ücret adaletsizliklerinin giderilmesi, hafta sonu 
kurslarında görevli memur ve hizmetlilere fazla mesai ücreti 
ödenmesi, YURTKUR ve üniversite yurtlarında çalışanlara 

dirliğimizin nişanesi, barış atmosferimizin simgesi olacak bir 
iklim zaferlerimizi gerçek manasına ulaştıracaktır. Değilse 
zaferler ideal hayatların, ideal birlikteliklerin kazanımına 
dönüşemez. Uğruna verilen canlarıyla aziz vatanımız, tüm 
farklılıklarını kültürel zenginliğe dönüştürmüş tek millet olma 
şuurumuz, bütün hesapların, kaygıların üzerinde, bizi bir 
arada tutan, bizi ‘biz’ yapan üst değerlerimizdir. Bu değerler, 
ilim, iman, dayanışma ile muhkem kılınmalıdır. Şimdi yeni 
zaferlerin ufkuna bu anlayışla yönelmenin tam zamanıdır. 

Bu vesileyle şehitlerimizi, uğrunda hayatlarını verdikleri 
mefkûrelere derin bağlılıkla, rahmet ve minnetle anıyoruz. 

Yeni eğitim-öğretim yılı Şura Kararlarının 
uygulandığı bir yıl olmalıdır

27/09/2015 

2015-2016 eğitim-öğretim yılı, yaklaşık 17 milyonu aşkın 
öğrencinin ve 896 bin öğretmenin sınıflarla buluşmasıyla 
başlıyor. Toplu sözleşme kazanımlarının pozitif etkisiyle 
başlayan bu yılın Milli Eğitim Bakanlığı’nda geleceğe ilişkin 
sorumlulukların konuşulduğu; şura kararlarının uygulandığı, 
müfredatın öze dönüşe imkan ve fırsat verdiği bir eğitim-
öğretim yılı olmasını diliyoruz.

Eğitim-öğretim, varlığın her anı, her alanıyla doğrudan ilişkili 
olması niteliğiyle, sürekli yenilenen, yenileyen, dinamik ve 
sürekli bir faaliyettir. Eğitim bilgilenmektir, beceri edinmektir. 
Ama formel olarak da disiplinli bir program içinde teorik ve 
pratik kavrayışların toplamını edinme çabasıdır. 

Tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinin kültür köklerine bağlı 
kalarak planlanması, bilgi çağının icaplarını ihmal etmeden 
geleceğe yönelme çabası bizi toplum olarak daha donanımlı, 
yetenekli ve güçlü kılacaktır. Bu da ancak zamanın değişen 
dinamiklerini, ilgi ve bilgi çeşitlerini, alanlarını, tarz ve 
yöntemlerini dikkatle izlemekle mümkündür. Var kalabilmek 
için bile hayatın ve insanın sürekli yenilenmesi mecburiyeti, 
statik değil dinamik, değişime ve değişkenlere hazırlıklı, 
esnek, canlı bir eğitim modelini kaçınılmaz kılmaktadır. 
Eğitimin asıl amacı, değişimi ve değişimle birlikte gelişen 
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kılacak olan, okullarda boş ders kalmaması ve sınıflarda 
sadece kadrolu öğretmenlerin olmasıdır. İmkânlar zorlanarak, 
öğretmen açığı tamamen kapatılmalıdır.

Şûra kararları bir an evvel uygulanmalıdır 

19. Milli Eğitim Şûrası’nda; 

-Alkollü içki ve kokteyl hazırlama dersinin kaldırılması, 

-İlkokul 1, 2. ve 3. sınıflara da din kültürü ve ahlak bilgisi 
dersinin konulması, 

-Ortaokulda hafızlık eğitimi alacak öğrenciler için ara verme 
süresinin 1 yıldan 2 yıla çıkarılması ve ara verilen sürelerde 
öğrencilere dışarıdan sınav hakkı verilmesi, 

-Değerler eğitimine öğretim programlarında etkin bir şekilde 
sarmallık anlayışla yer verilmesi, 

-Osmanlı Türkçesinin Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Sosyal 
Bilimler Liselerinde zorunlu, diğerler liselerde ise seçmeli 
ders olarak okutulması, 

-Ortaokullarda 5, 6 ve 7. sınıflarda birer saat rehberlik 
dersinin konulması gibi önemli kararlar alınmıştır. Bu kararlar 
başta olmak üzere Şûrada alınan tüm kararlar bir an evvel 
uygulanmalıdır.  

Müfredat temelden değiştirilmelidir 

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. İnsan davranışlarını belirleme ve 
insan karakterini şekillendirme noktasında oynadığı çok 
önemli rol nedeniyle toplumun sahip olduğu değerlerin yeni 
nesle aktarılması, belirli bir düzen, iç tutarlılık ve bir sistem 
dâhilinde verilmesi gerekmektedir. 

Öğrencilerimizin, öz güvene sahip, dürüst ve güvenilir, 
sorgulayıcı ve eleştirel düşünce yetenekleri gelişmiş, inisiyatif 
alabilen, rekabetçi, girişken ve iş birliğine açık, içinde 
yaşadığı toplumun sorunlarına duyarlı, toplumsal değerlerinin 
farkına varan ve buna sahip çıkan, doğal varlıklara ve çevreye 

fazla çalışma ücretinin yüzde 100 artırımlı ödenmesi, KYK 
sözleşmeli personeline de artırımlı fazla çalışma ücreti 
ödenmesi, Cuma namazı saatinde öğle tatili konusunda 
düzenleme yapılması kararı gibi eğitim çalışanları açısından 
önemli kazanımlar elde edilerek kronikleşen bazı sorunlar 
çözüme kavuşturulmuştur. Bu sorunların tartışıldığı komisyon 
toplantılarında Kamu İşveren Heyeti Karşısında çözüm odaklı 
yaklaşımları dolayısıyla, Milli eğitim Bakanlığı bürokratlarına, 
KYK ve YÖK temsilcilerine eğitim çalışanları adına teşekkür 
ederiz.

Toplu sözleşme kazanımlarıyla birçok problemin kökten 
çözüldüğü yapıcı iklimin devamında eğitimin kalitesini 
artırmak, eğitim çalışanlarının daha verimli çalışmalarını 
sağlamak adına paydaşlarla müzakere edilerek yeni adımlar 
atılmalıdır. Daha önce Kurum İdari Kurul’unda (KİK) imza 
altına alınan kararlar bir an önce uygulamaya konulmalıdır. 

Öğretmenlerin kariyer basamaklarına ilişkin yaşadıkları 
belirsizliğin ortadan kaldırılması, ek ders esaslarındaki 
adaletsizliklerin son bulacağı bir düzenlemenin yapılması, 
öğretmen açığının derhal kapatılması, eğitim çalışanlarının 
atama ve yer değiştirme süreçlerinde yaşadıkları problemlerin 
giderilmesi, yönetici görevlendirme süreçlerinde mahkeme 
kararlarının doğurduğu sorunların nihayete erdirilmesi, 
yükseköğrenim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının 
karşılanması açısından 2015-2016 eğitim öğretim yılı içerisinde 
gerekli adımların atılması için Milli Eğitim Bakanlığı’na bazı 
önemli başlıklar altında çağrıda bulunuyoruz. 

Karma eğitim mecburiyeti kaldırılmalıdır

1739 sayılı Temel Eğitim Kanunu’nda yer alan, “Okullarda kız ve 
erkek karma eğitim yapılması esastır’ ibaresi değiştirilmeli, 
karma eğitim dayatması yerine, demokratik, veliye ve 
öğrenciye seçme hakkı tanıyan bir düzenleme yapılmalıdır.  

Öğretmen açığı tamamen kapatılmalıdır 

37 bin öğretmen ataması henüz gerçekleştirilmiş olmasına 
rağmen öğretmen ihtiyacı dikkate alındığında bunun yeterli 
olmayacağı açıktır. Eğitim sistemindeki reformları kalıcı 
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Yönetici görevlendirme yönetmeliği    
tadil edilmelidir

Yönetici görevlendirme yönetmeliğine açılan dava sonrası 
Danıştay’ın vermiş olduğu yürütmenin durdurulması kararı 
ile bazı mahkemelerin yönetici adayı değerlendirme ve 
görevlendirme süreçlerinde vermiş oldukları kararlar neticesi, 
yönetici görevlendirme uygulaması somut sonuçları görülüp 
nesnel ve objektif bir değerlendirme yapılamadan akamete 
uğratılmıştır. Bu kapsamda mahkeme kararları da dikkate 
alınmak suretiyle yönetici görevlendirme yönetmeliği yeniden 
ele alınmalıdır. Bu doğrultuda, genel yetkili sendika Eğitim-Bir-
Sen’in de görüşünün alınması, hem yönetmeliğin eğitimciler 
arasında benimsenmesini, sahiplenilmesini sağlayacak hem 
de hukuken sağlam bir metin ortaya çıkarılmış olacaktır. 

Okulların bütçe sorunu 

Okullara bütçe verilmemesi nedeniyle yaşanan problemlere 
köklü çözüm getirilmelidir. 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 sona 
erdirilerek okullara bütçe verilmelidir.

Eğitim-Bir-Sen olarak, eğitim çalışanlarının emeğinin 
hamisi, insanımızın manevi değerlerinin hizmetçisi, 
dünya mazlumlarının yardımcısı hüviyetimizle; çözüm 
odaklı yaklaşımımız, mücadeleci, kültürel-akademik 
sendikacılığımızla yeni eğitim-öğretim yılında da eğitim adına, 
ülkemiz adına yeni şeyler söylemeye devam edeceğiz. Yeni 
eğitim-öğretim yılı eğitim çalışanlarına, öğrencilerimize ve 
milletimize hayırlı olsun. 

Eğitimi değil, terörü boykot edin 

28/09/2015 

Terör örgütünün “Okulları Boykot” edin çağrısına Eğitim-
Sen’in destek vermesi çocuk istismarıdır, anayasal hak 
olan eğitim özgürlüğüne darbe girişimidir, taşeron örgütlere 
kalkan olmadır.

karşı duyarlı, toplumsal ve kültürel çeşitliliğe saygılı, en az 
iki dil yeterliliğine sahip insanlar olarak yetiştirilmesi yeni 
müfredatın temel felsefesi olmalıdır. 

Cuma Namazı vaktini içine alan öğle tatili düzenlenmesi 
hemen yapılmalıdır

Toplu sözleşme kazanımları içerisinde inanç ve vicdan 
hürriyeti kapsamında kamu çalışanlarına ibadetlerini daha 
rahat yapabilmeleri için imkân sağlayacak bu düzenleme Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın konunun önemine binaen göstereceği 
hassasiyetle ocak ayı beklenmeden çözülmelidir. Sayın Bakan 
Nabi Avcı’nın 3 yıl sigortalılık şartında gösterdiği özveriyi 
bu konuda da göstererek eğitim çalışanlarının okulların 
açılmasıyla birlikte rahatça Cuma namazını kılabilmelerini 
sağlayacak bir adım atmasını bekliyoruz.

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 çözülmeli, çözümsüzlük çözüm olmamalıdır. 

Ek ders esaslarındaki eşitsizlik giderilerek ders ücretleri 
artırılmalıdır 

2006 yılında köklü bir değişikliğe uğrayan ek ders esasları, 
dokuz 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. 
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arkasındaki gerçek sebebi idrak etmemiz bakımından da 
manidardır. 

Eğitim davamız, bütün coğrafyamızı, milletimizin bütün 
evlatlarını kaynaştıran yüce bir davadır. Hiçbir öğretmen ve 
eğitim çalışanı, öğrencimiz, milletimiz hiçbir zaman bu tür 
iğrenç eylemlere prim vermemiş, baskılara boyun eğmemiştir, 
eğmeyecektir de. 

Namlusu eğitimcilere dönen bu menfur olaylar karşısında 
yetkilileri eğitim çalışanlarının can güvenliğinin tedbirini 
almaya, onların emniyet içinde okullarına ulaşmalarını 
sağlamaya ve hiçbir tehdide maruz kalmadan huzurla 
görevlerini ifa etmelerini temin etmeye çağırıyoruz. 

İnsanlığımız, kardeşliğimiz ve birliğimizle terörü 
bitireceğiz 

13/10/2015 

İnsanı, insan onurunu, insani değerleri, insan hak ve 
özgürlüklerini, hukuku önemseyen ve önceleyen herkes, her 
fikir, her kitle, her örgüt ve her devlet için “terör”; yöntemi, 
hedefi ve gerekçelerine bakmaksızın insanlık dışıdır ve 
insanlık suçudur. 

10 Ekim Cumartesi sabahı, insanlık yoksulu ve vicdan yoksunu 
bir terör örgütünün Ankara’daki insanlık dışı ve insanlık suçu 
hükmündeki eylemiyle canımız acıdı, yüreğimiz yandı. 

İnsanlıktan nasipsiz bir terör örgütünün “kansız iki 
canlı bombacısı” tarafından gerçekleştirilen, birliğimizi, 
kardeşliğimizi, ‘biz’i hedef alan terör eylemi, yüreklerimize 
yas, gözlerimize yaş bıraktı. Ancak, biz terörle mücadeleyi 
bırakmayacağız. Biz, terörü besleyen kirli mahfilleri ortaya 
çıkarmakta, ifşa etmekte kararlı olacağız. 

Patlayan bombalar hepimizi hedef aldı. ‘Biz’i öldürmek 
istediler. Terör örgütlerinin vahşet ve cinnet ateşiyle ölenler, 
teröristlerce öldürülenler bizim evladımız, bizim komşumuz, 
bizim gencimiz, bizim yaşlımız. Kimimiz kadim dostunu, 
kimimiz çocukluk arkadaşını yitirdi. Hepimiz canlarımızı 
kaybettik. 97 insanımızı yitirdik, 97 canımızı kaybettik. 
Fakat terörü, terörden medet umanları, terör üzerinden bizi 

Çocuklarımızı cehaletin esaretine davet edenler, Doğu 
Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde yaşayan 
vatandaşlarımızın terör vesayetine girmesine hizmet ediyor. 
Dağa kaçırılan çocukları kurtarma çabası göstermeyenler, 
dağ ve şehir kadrosu çöken terör örgütünü kurtarma çabası 
içerisindeler. Diyarbakır annelerine el uzatmayanlar, anneleri 
ağlatanlara el uzatıyorlar. 

Terörü ve ‘Kandil’i boykot etmek yerine eğitimi boykot etmek 
sendikal iflasın itirafıdır. Mermilerin önüne geçmeye çalışmak 
yerine kalem ve kitapların önüne set çekmeye çalışmak 
teröre kalkan olmaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Eliflerin, Fıratların ve Yasinlerin 
hayat hakkını gasp edenlerin talimatlarını sendika kararına 
dönüştürenleri kınıyor; çocukların geleceğini ‘Kandil’ 
karanlığına gömmeye çalışan zihniyetin dayattığı eylemi 
doğru bulmadığımızı bir kez daha deklare ediyoruz. 

Eğitimcilerin can güvenliği sağlanmalıdır 

08-10-2015 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde devam eden 
terör olayları nedeniyle özellikle bazı ilçelerde eğitimcilerin 
can güvenliğinin tehlike altında olduğuna şahitlik etmekteyiz. 
Terör örgütü, daha önce de bölge insanının eğitilmesine, 
öğrenmesine, hayata hazırlanmasına engel olacak 
girişimlerde bulunmuştur. 

İnsanlığı cehaletin karanlığından kurtarmakla, çocuklarımızı 
geleceğe hazırlamakla görevli öğretmenleri silahla 
korkutmanın, şiddetle sindirmenin, can güvenliğiyle tehdit 
etmenin kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur. Eğitimcilerin 
huzursuzluğu, tedirginliği her geçen gün artarak devam 
etmektedir. 

Bu terör eylemleri, korkutma, yıldırma yöntemiyle öğretmen, 
öğrenci ve ailelerinde negatif psikolojik etki oluşturup, eğitimi 
engellemeyi, sekteye uğratmayı amaçlamaktadır. Yaşananlar, 
terör örgütünün içine düştüğü çıkmazı ve çaresizliği 
göstermesi bakımından ilginç, eğitimin önemini anlamamız 
bakımından ibret verici ve Türkiye’ye dönük saldırıların 
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Biz diyoruz ki, terör örgütünün menşei, teröristin kimliği, 
eylemlerinin niteliği ve hedefi ne olursa olsun, terör, ortak 
düşmanımız olmadıkça, terörle mücadeleye dair ortaklığımız, 
terörü bitirmek hepimizin ortak hedefi olmadıkça, ne terörü 
yok edebiliriz ne de terör örgütlerinin varlığına son verebiliriz. 

Biz inanıyoruz ki, “önce insan” diyen ve “insanı yaşat ki, 
devlet yaşasın” anlayışıyla insana hürmet eden milletimiz 
ve milletimizin emrindeki devletimiz; kişiliği, kimliği, sıfatı, 
mevki ve mevzisi, etki ve yetkisi ne olursa olsun terörü 
gerçekleştirenleri, terörü besleyenleri, terörün akıttığı kandan 
beslenenleri yenecektir, terörü bitirecektir, terör örgütlerinin 
varlığına son verecektir. 

Biz diyoruz ki, eylemin failine, kime zarar verdiğine, kime 
menfaat temin ettiğine, kimi öldürdüğüne bakarak teröre 
karşı pozisyon belirleyenler, terör örgütleriyle arasına mesafe 
koymayı beceremeyenler hem bize hem de milletimize 
uzaktır. 

Biz inanıyoruz ki, milletimiz; teröre, terör üretenlere, terör 
örgütlerine dönük tepkisini, mücadelesini teröristin “kim” 
olduğu, terör örgütünün “kimlerle yol aldığı” ve “kime hizmet 
ettiği” üzerinden belirleyenleri, belirlemeye yeltenenleri “terör 
dostu, millet düşmanı” olarak etiketleyecektir. 

Biz diyoruz ki, terör eylemleri sonucunda ölenlerin, 
öldürülenlerin kimliğine, aidiyetine, milletine, mensubiyetine, 
meşrebine, mezhebine bakmadan yasını tutanlar, geride 
bıraktıklarının acısını paylaşmayı başaranlar terörün ‘biz’i 
hedef aldığını idrak edenler izan ve irfan ehlidir, insandır, 
insanlığın merhamet yoldaşıdır. 

Biz istiyoruz ki, “medeniyet havzasının lider ülkesi Türkiye, 
küresel rekabetin öncü ülkesi Türkiye” hedefi bütün siyasi 
partilerin, bütün siyasi aktörlerin, bütün siyasi liderlerin 
hedefi olsun. Bu hedefe ulaşmak için, terörün ve terör 
örgütlerinin heveslerini kursaklarında bırakmak, patronlarına 
haddini bildirmek için bütün siyasi liderler ve istisnasız bütün 
siyasi partiler, birbirlerine yönelik “zehirli dilden” özenle 
kaçınmalıdır. 

ayrıştırmak isteyenleri sevindirmeyeceğiz. Birbirimize can 
olma hasletimizi kaybetmeyeceğiz. Biz olma, bir olma, iri 
olma, diri olma hassasiyetimizden vazgeçmeyeceğiz. 

Ankara’yı kana bulayan, milletimizi yasa boğan, 97 insanımızın 
hayatla bağını kopartan canileri ve onları azmettirenleri, 
kim olduğuna, hangi gerekçeyle hareket ettiğine, neyi 
hedeflediğine, kime hizmet ettiğine bakmaksızın lanetliyoruz. 
Bu alçakça saldırıyı yapan taşeronların, teröre asıl işverenlik 
yapanların, azmettirenlerin, vahşet emrini verenlerin bir an 
önce bulunmasını ve hak ettikleri şekilde cezalandırılmasını 
istiyoruz. 

Devletin bütün kurumlarını, yetkililerini, siyasi partileri, siyasi 
liderleri ve tüm siyasi aktörleri, Türkiye’nin bütün sivil toplum 
örgütlerini teröre karşı tek ses olmaya, terörü bitirmeye kararlı 
nefes olmaya, ortak hareket etmeye, yasta ortaklaşmaya, 
terörle mücadeleye yoğunlaşmaya davet ediyoruz. 

Reyhanlı’da teröre kurban verdiklerimiz, Suruç’ta arkalarından 
ağıt yaktıklarımız, terör kurşunlarıyla şehit mertebesine 
uğurladıklarımız ve son olarak Ankara’da Gar Meydanı’nda 
ölümlerine ağladıklarımız ne rakam ne de sayıydılar. Onlar, 
bu ülkenin vatandaşı, insanca yaşama hakkına sahip 
insanlarıydılar. 

Terör, insanlarımızı öldürüyor. Terör örgütleri, insanlığımızı 
hedef alıyor. Terör eylemleriyle, dostluğumuz, kardeşliğimiz, 
huzurumuz, refahımız yok edilmek isteniyor. Terör, 
“Yeniden Büyük Türkiye” hedefinden vazgeçmemiz için 
sahaya sürülüyor. Terör örgütleri, Türkiye’nin mazlumları 
kucaklamasını, insanlarımızın kardeşçe kucaklaşmasını 
engellemek isteyen küresel şebekelerin taşeronluğunu 
üstleniyor. Terör eylemleriyle, son verdiğimiz ötekileştirme 
çukurları yeniden kazılmak, kamplaşma duvarları yeniden 
örülmek isteniyor. 

Bu oyuna düşmemeliyiz, düşmeyeceğiz. Bu tezgâha son 
vermeliyiz, hep birlikte son vereceğiz. Bu kirli iş birliğinin 
taşeronlarını da asıl işverenlerini de el birliğiyle önce ifşa, 
sonra imha edeceğiz.  
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Biz İstiklal Marşımızdaki “Korkma” müjdesine inanarak ve 
“Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal” çağrısına uyarak, 
“insanı yaşat ki, devlet yaşasın” duruşumuzu sürdüreceğiz. 

Bu idrak ve inançla, terör eylemleri sonrasında birbirimizi 
suçlamak yerine ortak akılla suçluları bulmayı, birbirimize 
hakaret etmek yerine birlikte hareket etmeyi, terörden 
rant sağlayanları birlikte millete ifşa etmeyi başarmalıyız, 
başaracağız… 

Türkiye’yi terör bataklığından kurtaracağız. 

Cumhurun iradesinin kaim olduğu nice yıllara 

29/10/2015 

Bundan 92 yıl önce sınırsız acıların ve sıkıntıların yaşandığı 
bir dönemde, engin bir ruh ve duygu yüceliğinde aynı inanç 
etrafında bütünleşen milletimiz, var olma mücadelesi vermiş; 
varlığına kastedenlere karşı verdiği Kurtuluş Savaşı’nı zaferle 
taçlandırarak, tarihe unutulmaz bir kahramanlık sahnesi 
daha eklemiştir. 

Milli mücadele yıllarında olduğu gibi, bugün de içeriden ve 
dışarıdan tezgâhlanan, milli varlığımızı ve bütünlüğümüzü 
hedef alan saldırılarla karşı karşıyayız. Millet olarak 
uluslararası karanlık mahfillerin dehlizlerinde planlanan 
oyunun farkındayız. Millet olma şuurunu daha kararlı, daha 
kucaklayıcı, daha kuşatıcı, herkesi içine alan bir ruhla 
sürdürmeliyiz. Bu yüksek ideale inançları, tasaları, kıvançları, 
sevgi ve kederleri, aynı potada yoğrulmuş ve aynı istikamette 
doğrulmuş insanlarla ulaşılabilir. 

Milli ve manevi değerlerimizle bezeli Cumhuriyetin kurucu 
ruhunu bugün de canlı ve diri tutmalı; insan hak ve 
hürriyetlerine daha saygılı, demokrasisi standart bulmuş, hak 
ve özgürlüklerin önündeki engellerden arınmış kamusal bir 
yapı için hepimiz sorumluluk üstlenmeliyiz. Aynı coğrafyanın 
bin yıllık desendeki farklı motifleri olarak farklılıklarımızı ayrılık 
ve aykırılık olarak değil, kültürel zenginlik ve milli servet olarak 
görmeli, bizi birbirimize kenetleyen, birlik ve beraberliğimizi 
güçlendiren bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz.

Biz diyoruz ki, güvenlik zafiyetinin olmadığı, önleyici 
tedbirlerin hatasız alındığı, özgürlüklerin birlikte ve huzur 
içinde kullanıldığı Türkiye, hepimizin hakkıdır. Bu hakka kast 
edenler, bu hakka yönelik ihmali ve kusuru bulunanlar hukuk 
önünde hesap vermelidir. 

Biz inanıyoruz ki, Türkiye, milleti ve devletiyle, terör örgütlerini 
azmettirenlerle, terör örgütleriyle mücadele edecek ve 
terör eylemlerine izin vermeyecek potansiyelini harekete 
geçirecek, kapasitesini kullanmaktan imtina etmeyecektir. 

Biz diyoruz ki, terörün hedef aldığı insanımızdır. Hiç birisi 
uzağımız değil, hepsi yakınımızdır. Eştir, arkadaştır, dosttur, 
kardeştir. Anamızdır, babamızdır, oğlumuz, kızımızdır, candır, 
insandır. 

Biz inanıyoruz ki, bizim ülkemizin insanları “fikren benim gibi 
düşünmeyebilirsin, sen de insansın, seni de düşünmeliyim” 
duruşuyla, “bin yıllık desende bir ve beraberiz” anlayışıyla 
insanı esas alan, insanca yaşamaya imkân sunan, insan 
onurunu koruyan Türkiye’yi birlikte kuracağız.  

Biz milletimizin merhametine güvenerek diyoruz ki, acıyı 
birlikte yaşayacağız. Yasımızı birlikte yaşayacağız. Sevincimiz 
gibi hüznü ve matemi de paylaşacağız. 

Biz milletimizin ferasetine inanarak diyoruz ki, terörle, 
terör örgütleriyle, işbirlikçileriyle, azmettiricileriyle ve 
destekçileriyle birlikte mücadele edeceğiz. İnsanlarımız ve 
insanlık için, huzur, refah, birlik, beraberlik ve kardeşliğimize 
kast edenleri birlikte alt edeceğiz. Yeniden Büyük Türkiye 
hedefine birlikte yürüyeceğiz. 

Biz milletimizin şerre karşı çıkma cesaretine dayanarak 
inanıyoruz ki, terörü birlikte bitireceğiz. Terörü yeneceğiz. 
Terör örgütlerini ve patronlarını hak ettikleri şekilde tarihin 
çöp sepetine göndereceğiz. 

Biz milletimizin hayra dair basiretine dayanarak inanıyoruz 
ki, sadece Türkiye’yi değil, bütün insanlığı terörün kan ve can 
pazarından kurtarmaya kararlı büyük Türkiye’yi birlikte inşa 
edeceğiz. 
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Öğretmenler Günü, karşılığını kendi medeniyet değerlerimizin 
derinliklerinden bulan bir temel üzerinde yeniden inşa 
edilmeli, darbelerin, darbecilerin, antidemokratik süreçlerin 
ve endoktrinasyon ameliyesinin bir karşılığı olmaktan 
uzaklaştırılmalıdır. 

Ülkemizde 1981 yılından itibaren kutlanan 24 Kasım 
Öğretmenler Günü’nün, kutlanmaya başladığı günden bu 
yana içi doldurulamayan, yasak savmak kabilinden törenler 
ve beylik konuşmalarla geçiştirildiği görülmektedir. Militarist 
üslup ve kalıplaşmış ritüelle savılan Öğretmenler Günü, bugüne 
kadar öğretmenlere pratikte herhangi bir katkı sunamamıştır. 
Oysa Öğretmenler Günü, bir ülkenin geleceğini büsbütün 
şekillendiren bir hizmeti ortaya koyan öğretmenlerin bir yıllık 
motivasyonunun yüklendiği ve ülkenin geleceğinin aydınlık 
olması yönünde bir fırsat olarak değerlendirilebilir, ülkenin ve 
milletin kazancına dönüştürülebilirdi. 

Öğretmenlerin, on yıllar boyunca birbiri üzerine eklenmiş pek 
çok sorunları bulunmaktadır. Öncelikle öğretmenlik mesleği 
itibarsızlaştırılmıştır. Öğretmenlere sunulan maddi imkânların 
yetersizliği nedeniyle öğretmenlik tercih edilen bir meslek 
olmaktan çıkmış, üniversite tercihlerinde eğitim fakültelerinin 
alt sıralara kaymasına neden olmuştur. Öğretmenliğin maddi 
manevi sorunlarının çözülmesi ve öğretmenliğin yeniden 
cazip, öncelikle tercih edilen bir meslek haline getirilmesi 
gerekmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürürlüğe koyduğu düzenlemeler 
öğretmeni ve okul yönetimlerini öğrenci ve veli karşısında 
etkisiz eleman konumuna itmiştir. Öğretmenlik mesleğinin 
itibarsızlaştırılmasının ve toplumsal saygınlığını yitirmesinin 
yanı sıra mevzuat düzenlemeleriyle elinde hiçbir yaptırım 
imkânı bırakılmayan öğretmenlerin mesleklerini icra ederken 
çeşitli saldırılarla karşı karşıya kaldıkları da gözlenmektedir. 
Okullarda disiplini sağlamak için bir yaptırım uygulamanın 
imkânı yoktur. Saygınlığı kalmayan, can güvenliği tehdit 
altında bulunan öğretmenler mesleklerini çok zor şartlar 
altında icra etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’nin 
eğitim politikalarını belirleyen ve uygulayan bir bakanlık 
olduğu gibi, öğretmenlerin de personeli olduğu bir bakanlıktır. 

Önümüzdeki dönemin, devletle milletin kucaklaşmasının 
kurumsallaşacağı sağlam adımların atıldığı, herkesi 
kucaklayan sivil bir anayasa yapıldığı, demokratik kazanımların 
kalıcılığının sağlandığı ve milli iradenin etkinliğinin kaim 
kılındığı bir dönem olmasını temenni ediyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı 
kutluyor, özgürlüklerin ve huzurun hâkim olduğu, birlik ve 
beraberliğin güçlendiği, kardeşlik ikliminin hâkim olduğu nice 
yıllar diliyoruz. 

Öğretmenlik mesleğinin itibarı yükseltilmelidir 

23/11/2015 

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğinin sorunlarının ve 
çözüm önerilerinin en yoğunluklu olarak ortaya konulduğu, 
öğretmenlik mesleğinin itibarının artırılması için en güçlü 
vurguların yapıldığı, öğretmenler arasındaki meslekî 
dayanışmanın en üst düzeyde gerçekleştirildiği, öğretmenlerle 
öğrenciler arasında öğretmenliğin kudsiyetini açığa çıkarak 
duygusal atmosferlerin yaşandığı en önemli günlerden ve en 
güzel imkânlardan biridir. 

Türkiye’de 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak tayin ve tahsis 
edilen muayyen gün ise, 12 Eylül askeri darbesinin ardından, 
darbe yönetiminin kararıyla kutlanmaya başlamıştır. 
Darbecilerin ruhunu yansıtan, izlerini taşıyan, suç işleyenlerin 
yapmak istedikleri mühendisliğe öğretmenleri de ortak etmek 
için tahsis ettikleri, 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. 

24 Kasım Öğretmenler Günü, bu haliyle bin yıllık medeniyet 
değerlerinden soyutlanmak üzere köklerinden koparılmak 
istenen milletimizin tabi tutulduğu operasyonun bir 
yansımasından ibarettir. Bin yıllık geçmişi yok sayan ve el 
yordamıyla kazılmış yüzeysel temeller üzerine bina edilmek 
istenen köksüz, ruhsuz anlayışın bir tezahürüdür. Öncelikle 
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sözleşmesinde elde ettiğimiz isteğe bağlı üyelik kazanımına, 
isteğe bağlı olarak üyelikten ayrılma kazanımını ekledik. 
Böylece, rızaları dışında öğretmenlerimizin cüzdanına el 
atılması uygulamasına son verdik. Öğretim yılına hazırlık 
ödeneğinin 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 1.000 TL, 2017-
2018 içinse 1.050 TL olarak belirlenmesini sağladık. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, 19. Milli Eğitim Şurası’nda tartışılan, 
karar altına alınan ya da üzerinde çalışma yapılmasına 
karar verilen hususların bir an önce hayata geçirilmesini 
bekliyoruz. Branş öğretmenleriyle meslek öğretmenlerinin 
maaş karşılığı ders saatlerinin 15 saat olarak eşitlenmesi, 
öğretmenlerin özlük haklarına yönelik olarak, her dört 
yılda bir yıpranma payı ve 3600 ek gösterge verilmesi, 
öğretmenlerin ek ders ücretlerinin artırılması, öğretmenlerin 
mesleki yeterlikler doğrultusunda kariyer basamaklarında 
yükseltilmesi, öğretmenlerin ihtiyaç duyulan il ve bölgelerde 
görev yapmalarına yönelik bir teşvik sistemi geliştirilmesi, 
öğretmenlik mesleğinin hak ettiği sosyal ve mesleki itibarın 
artırılmasında; yeterlik, nitelik ve standart gibi kavramlar 
arasında bir ortak anlayış yaratacak ve norm oluşturacak bir 
yasal düzenlemeye gidilmesi şeklinde ortaya konulan karar 
ve yaklaşımlar mutlaka hayata geçirilmelidir. 

Öğretmen, eğitim hizmetinin merkezindedir. Öğretmeni 
dikkate almadan verimli ve başarılı bir eğitim hizmeti 
verilemez. Öğretmenlerin gönülden iştirak edecekleri, 
kökü derinlerde bir Öğretmenler Günü özlemiyle; tüm 
öğretmenlerimizin emeklerinin değerinin anlaşıldığı, 
mesleğin itibarının ön plana çıktığı, sorunlarının çözüldüğü ve 
Öğretmenler Günü’nün sivilleştiği günler diliyoruz. 

İnsanlık arafta, insan hakları  ‘Aralık’ta kalmasın 

09/12/2015 

10 Aralık, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. 
Keşke, hangi kültür ve medeniyet perspektifinden bakılırsa 
bakılsın, bugünün anısı ve anılması, dili, dini, inancı, rengi, 
coğrafyası ne olursa olsun, salt insanlık onuru ve değerinin 
yaşanır kılınması adına bir umut, bir hareket noktası 
oluştursaydı. O zaman insanlık adına, vicdan, adalet, özgürlük 

Milli Eğitim Bakanlığı, personelinin sorunlarını sahiplenmeli ve 
çözümüne ilişkin çaba göstermelidir.

Eğitim çalışanlarının yetkili sendikası Eğitim-Bir-Sen, eğitim 
çalışanlarının ve eğitim hizmetini bizzat gerçekleştiren 
öğretmenlerimizin bugününün dünden, yarınının da bugünden 
daha iyi olması için üzerine düşeni samimi çabalarla yerine 
getirme uğraşı içerisindedir. Gerek Kurum İdari Kurulu 
toplantılarında gerekse Toplu Sözleşme görüşmelerinde 
önemli kazanımlar elde edilmesine vesile olmaktadır. 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen olarak kamu görevlilerinin 
2016-2017 yıllarında yararlanacağı mali, sosyal ve özlük 
hakların belirlendiği 3. Dönem Toplu Sözleşme ile 2016 yılında 
(6+5 olmak üzere) toplamda yüzde 11,3, 2017 yılında (3+4 
olmak üzere ) toplamda yüzde 7,12, iki yıllık toplamda ise 
yüzde 19,2 zam aldık. 2005 yılından sonra göreve başlayan 
kamu görevlilerine ilave bir derece verilmesi beklentisini 
kazanıma dönüştürdük. Üyelerimiz başta olmak üzere bütün 
öğretmenlerin hasretle beklediği ve hararetle istediği nöbet 
ücretini alarak tarihi bir başarının altına imza attık. Böylece, 
mesleki eğitim merkezleri de dâhil olmak üzere örgün eğitim 
kurumlarında fiilen nöbet görevini yerine getiren müdür 
yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılında haftada 2 saat, 
2017 yılında ise haftada 3 saat ek ders ücreti ödenecektir. Bu 
sayede, öğretmenlerimizin aylık gelirlerine ilgili yılların birinci 
ve ikinci altı aylık dönemleri itibarıyla, 2016’da 98 TL ila103 TL, 
2017 yılında ise 159 ila 166 TL ilave brüt artış sağladık. Bir başka 
önemli kazanımımız, Bakanlıkça hafta sonu yapılan merkezi 
sınavlarda görev alan eğitim çalışanlarına, ek ders ücreti 
yerine ÖSYM ve diğer kurumlarca yapılan sınavlarda olduğu 
gibi sınav gösterge rakamına dayalı sınav ücreti ödenmesini 
elde etmek oldu. Bu kazanımla, sınavda görev alanlara 5 saat 
tutarında ek ders ücreti yerine, ilgili yılın altı aylık dönemleri 
itibarıyla, her oturum için 2016 yılında en düşük 141 TL ila 148 
TL, 2017 yılında ise 152 TL ila 158 TL sınav ücreti ödenecek. 
Yabancı dil sınavlarında yazılı ve sözlü sınav komisyonlarında 
görev alan üyelere, her bir komisyon üyeliği için ayrı ayrı ücret 
ödenmesi kazanımı da bizim imzamızla sağlandı. İLKSAN 
dayatmasına bütünüyle son verdik. Bir önceki dönem toplu 
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bile değil, nefretle, itici, ötekileştirici, öteleyici bir tutumla 
izlemektedir. 

Kutup buzulları arasında yol almaya çalışan balinalar 
veya ormanda yaralanmış bir panda üzerine çektikleri 
dikkatlerle acıma duygularını rahatlatma seansları yapan algı 
mühendisleri, yüz binlerce Müslüman sivilin, kadın, çocuk, 
yaşlı denmeden öldürülmeleri karşısında bigâne kalmaktadır. 
Hastaneler vurulmakta, emzikli çocuklar, hamile kadınlar 
paramparça edilerek öldürülmekte, sivil yardım malzemesi 
taşıyan araçlar füzelerle havaya uçurulmaktadır. 

Tereddütsüz insan haklarından yana bir kuruluş olan Eğitim-
Bir-Sen olarak, ‘Son bulan her nefesin, insanlığı hapseden bir 
kafes’e dönüşmemesi için kim olduğuna bakmaksızın, haklının 
yanında, haksızın karşısında olma tutum ve duruşumuzu 
sürdüreceğiz. Ancak, bunca faciadan olumsuz etkilenenlerin 
hep Müslüman olmasının da asla tesadüfî olmayan planlı 
saldırıların sonucu olduğunu biliyoruz. Kimden gelirse gelsin, 
kim yaparsa yapsın, bütün haksızlıkların karşısındayız; hangi 
gerekçeyle yapılırsa yapılsın, tüm şiddet, baskı ve haksızlıkları 
kesin bir dil ve net bir tavırla kınıyoruz. 

Biz, bütün dünya mazlumlarını, hiç olmazsa insan olarak 
haklarını savunmaya, insan onuru için sömürüye ve 
emperyalizme karşı diri bir bilinç ve birliktelik oluşturmaya 
davet ediyoruz. 

Öğrenci görünümlü vandallar hakkında gereken 
yapılmalıdır 

23/12/2015 

Marjinal grupların, terör örgütü mensuplarının yuvası haline 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), yine utanç verici bir 
olaya sahne olmuştur. Ellerinde çivili sopa bulunan bir grup, 
namaz kılanlara saldırarak, birçok öğrenciyi yaralamıştır. 

İnanç ve ibadetlere saldırmanın hiçbir akli, ahlaki açıklaması 
olamaz. İnsan hak ve özgürlüklerini dokunulmaz değerler 
olarak benimsemiş bir sendika olarak, doğrudan insanımızın 
inanç ve ibadet özgürlüğünü hedef alan saldırıyı, ideolojik 
vandallığı da aşan bir çirkinlik, çirkeflik olarak değerlendiriyor 
ve kınıyoruz. 

ve barış adına bir dayanağımız, diğer insanlarla bir buluşma 
düzlemimiz olurdu. Ancak, ne hazindir ki, haksızlıkların, 
hukuksuzlukların, adaletsizliklerin, gelir dağılımındaki 
çarpıklığın korkunç düzeyde kitleselleşip küreselleştiği 
dünyamızda, 67. yıldönümünü yaşadığımız bu gün, bütün 
bir insanlığın ayıbı, derin, açıklanmaz tezadı, zalimce ironisi 
olmuştur. Küresel emperyalist politikalar sonucu geçen 
her dakika onlarca köy, kasaba, şehir bombalanmakta, 
yüzlerce insan ölmekte, yetim veya öksüz kalmakta, yerinden 
yurdundan edilmekte, göçmen durumuna düşmekte, ateş, 
kan ve gözyaşı içinde çaresizliği yaşamaktadır. Savaş, sürgün 
ve katliamların şiddeti, ulusal sınırlar içinde baskı ve darbe 
rejimlerinin hak ihlallerini neredeyse unutulur hale getirmiştir. 

Bugün insanlık, haklarının hiçbir kıymetinin kalmadığı 
karanlık bir dönem yaşamaktadır. Materyalizmin çarpık 
hayat anlayışı ve zalim pratiği arasına sıkışmış insan, bir 
çıkış bulamamanın ızdırabı ve çaresizliği içinde çığlık çığlığa 
cinnet geçirme noktasına gelmiştir. Hiçbir insan hakkına 
ve onuruna kıymet vermeyen güç odakları, iğrenç siyasal 
veya emperyalist hesapları uğruna, sözde bütün değerlerini 
ayaklar altına alıp çiğnemişlerdir. İnsan hak ve özgürlükleri 
temeli üzerine kurulduğu söylenen modern dünya, Gazze’de, 
Filistin’de, Arakan’da, Suriye’de, Irak’ta, Mısır’da ahlak ve 
ilkeleri bakımından iflas ve intihar etmiştir. 

Bugün dünyanın yaşadığı kültür ve medeniyet bunalımı 
doğrudan insan haklarına duyarsızlıktan kaynaklanmaktadır. 
Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi esasına göre teşkilatlanan 
Birleşmiş Milletler, mazlum ve müdafaasız milletlere 
yapılan saldırılara seyirci kalmakta, hatta kimi gayrimeşru 
işgal, talan ve katliamlar, bizzat bu teşkilatın da imkân 
sağlamasıyla yapılmaktadır. Srebrenitsa katliamında bunu 
gördük. Yaşadığımız dünya, Birleşmiş Milletler dâhil, mazlum 
hiçbir millete sığınak veya korugan olacak bir sistemi ikame 
edememiştir. Sonuçta yüz binlerce, milyonlarca insan 
evlerinden yurtlarından edilerek bir anda aç, susuz, çaresiz, 
vatansız, topraksız kalmakta, mülteci durumuna düşmekte, 
bebeklerin cansız bedenleri sahile vurmaktadır. Dünyanın, 
ne yazık ki, kararan vicdanı, yaşanan trajediyi duyarsızlıkla 



259

BASIN AÇIKLAMALARI

ve kamu kurumlarına ibadete imkân verecek şekilde ibadet 
yerlerini koruma yükümlülüğü öngördüğü görülmektedir. 

Öğrencilere karşı cebir ve şiddet kullanmak, öğrencilerin 
yükseköğretim hizmetlerinden yararlanmalarını engellemek, 
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde 
disiplin cezasını gerektirir fiiller olarak sayıldığı halde, 
bugüne kadar örneğini çokça gördüğümüz bu tarz fiilleri 
işleyen öğrenci müsveddesi zorbalara karşı harekete 
geçmeyen üniversite yönetiminden bugün de farklı bir tavır 
beklemiyoruz. Ancak, üniversite öğrencilerinin gerek Türk 
Ceza Kanunu’nda tanımlı suç teşkil eden fiillerini gerekse 
disiplin yönetmeliğinde sayılan fiillerini görmezden gelen, 
hukukun ve kanunun kendilerine verdiği disiplin soruşturması 
açma, suçu ve şüpheliyi bildirme gibi yükümlülüklerini yerine 
getirmeyenlerin görevi kötüye kullanma, görevin gereğini 
yapmam gibi fiilleri işlemiş oldukları da açık değil midir? 

Hiç kimsenin, hiçbir kişinin, grubun, bir başka kişinin, kişilerin 
başta eğitim ve ibadet hakkı olmak üzere temel hak ve 
özgürlüklerini kısıtlama, engelleme imtiyazı yoktur, olamaz. 

YÖK, bu konuda üzerine düşeni yapmalı; şiddete ortam 
hazırlayan, temel insan hak ve özgürlüklerine yönelik 
saldırıların, davranışların, eylemlerin hiçbir şekilde kabul 
edilmeyeceğini, bunun karşılıksız kalmayacağını gösteren 
adımlar atmalı, bu yönde tedbirler almalıdır. 

Baskının olmadığı, kişisel hakların istismar edilmediği, 
herkesin inancının gereğini özgürce, hiçbir baskıya, şiddete 
maruz kalmadan yerine getirdiği bir üniversite en büyük 
temennimizdir. Bu tarz olayların bir daha yaşanmaması, 
üniversitelerin bilim ve özgürlük alanları olarak varlıklarını 
sürdürmeleri için herkes üzerine düşeni yapmalıdır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, öğrenci görünümlü vandallar 
hakkında gerekenin yapılması için YÖK Başkanlığı’na ve 
hukuki yollara başvuracağımızı ifade ediyor; bir kez daha her 
türlü şiddeti kınıyor, ilgilileri bilimin ve barışın gerektirdiği 
sorumluluklarının gereğini yapmaya, gençlerimizi sağduyuya, 
saygıya davet ediyoruz. 

ODTÜ’de ortaya çıkan görüntü, gelecek adına bizleri endişeye 
sevk etmiştir. Eğitim ve öğrenim görme hakkı ile inanç, 
düşünce ve kanaat özgürlüğünün, gerek insan haklarına ilişkin 
uluslararası hukuk sözleşmelerinde gerekse anayasada temel 
hak olarak ifade edildiği bir ülkede, özgürlüklerin en geniş 
ve rahat bir şekilde yaşanması gereken bilim yuvalarında 
meydana gelen özgürlük karşıtı girişimlere, hoşgörüsüz, 
tahammülsüz tavırlara, insan hayatını hedef alan saldırılara 
yönelik tedbirlerin alınmaması düşündürücüdür. 

Neye ve kime hizmet ettiği belli olmayan, okumak, üretmek, 
doğup büyüdüğü, imkânlarından yararlandığı ülkenin 
geleceğine katkıda bulunacak çalışmalar yapmak yerine, 
vurup kıran, kan döken, her türlü vahşete başvuran bu kişi ve 
grupların haddinin bildirilmesi elzemdir.

Sahip oldukları inanç ve düşünce özgürlüğünü, eğitim-
öğrenim görme hakkını başkalarından esirgeyenlerin, bununla 
yetinmeyerek cebir kullanmaları, kaba kuvvete başvurmaları, 
işi zorbalığa dökmeleri; inançlarının gereğini yerine getirmeye 
çalışan öğrencilere ve ibadethaneye saldırmaları, nefret 
suçunun en iğrenç, en adi hâlidir. 

Uluslararası hukuktan doğan ve İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi 
uluslararası sözleşmeler ile anayasada ifade edilen temel 
bir insan hakkı olması bağlamında ibadet hürriyetinin 
korunmasını, ibadet hürriyetine saygı gösterilmesini ve 
gerekli kolaylıkların sağlanmasını talep etmek, her Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşının en tabii hakkı olup bunun gereğini 
yerine getirmek de her kamu görevlisinin temel görevi ve 
sorumluluğudur. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 115. maddesinde “dini 
ibadet ve ayinlerin toplu olarak yapılmasının cebir veya 
tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla 
engellenmesi”, “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin 
kullanılmasını engelleme” suçunu oluşturmaktadır. Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihatlarına bakıldığında, 
mahkemenin, ibadet yerlerinin korunmasını düşünce, din 
ve vicdan özgürlüğü kapsamında değerlendirdiği; devlete 
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taht kurmuştur. Kurtuluş Savaşı’nın en çetin dönemlerinde 
Anadolu’yu gezerek yaptığı konuşmalarla milletin mücadele 
azmini üst düzeye çıkarmış, hürriyet idealini en güçlü biçimde 
ifade ederek topluma umut aşılamıştır. Başarısı ve sahiciliği, 
içinde yaşadığı toplumu çok iyi tanımasından, milletinin duygu 
ve anlam dünyasını çok iyi bilmesinden kaynaklanmaktadır. 
Bu nedenle, onun şiirleri, üzerinden yıllar geçmesine rağmen 
canlılığını ve güncelliğini korumakta, mana ve ruh dünyamızı 
zenginleştirmektedir.

Asım’ın Nesli, bilgi, inanç ve idealleri olan, çalışan, gayret eden, 
kararlı, korkusuz, heyecanlı bir nesildir. Çanakkale Destanı ve 
İstiklâl Marşı başta olmak üzere, birçok şiirinde bu neslin ruh 
dünyasını harekete geçirmiştir. Bu anlamda İstiklâl Marşı bir 
yeniden kıyamın, kurtuluşun, kuruluşun en geniş mutabakat 
metni, bir varoluş manifestosu gibidir. TBMM tarihinde, 
okunduğunda bundan daha çok ve ayakta alkışlanmış başka 
bir metin yoktur. ‘Allah bir daha yazdırmasın’ dediği İstiklâl 
Marşı’nı, kâğıda kalemle değil, milletin istiklâl ve istikbaliyle 
özdeşleştirdiği aziz İslâm için, bütün dünya emperyalistlerine 
karşı ölümüne verilmiş destansı bir mücadelenin teslim olmaz, 
dize getirilmez, yenilmez ruhuyla yazmıştır. Bu ölümüne var 
olma kararlılığında olan ruhtur bizi canlı ve diri tutan.

Akif gibi her bakımdan örnek bir değere sahip olmak bizim 
için büyük bir imkândır. Onun düşlerimizde, düşüncemizde 
yaktığı ateşi asla söndürmeden, elden ele, nesilden nesile 
taşınacak bir davanın meşalesi olarak bildik, bilmeye devam 
edeceğiz. Çünkü o meşale her zaman ruhumuzu canlı, diri, 
aydınlık kıldı, kılacaktır.

Eğitim-Bir-Sen olarak, kendisini hiçbir zaman unutmayacak, 
unutturmayacak ve aziz hatırasını her zaman canlı 
tutacağız. İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif’i, vefatının 79. 
yıldönümünde bir kez daha rahmetle yâd ediyoruz. Mekânı 
cennet olsun. 

Kan ve gözyaşı son bulsun, kardeşlik daim olsun

31/12/2015 

İslam coğrafyasında başımızı nereye çevirsek bir yetimin 
feryadını, bir mazlumun isyanını duyuyoruz. İnsanlığın ortak 

Mehmet Akif milletin ruhunu okudu,   
ateşten kelimelerle bilincini dokudu 

27/12/2015 

Filozof, şair, ilim adamı, münevver, sanatçı… Bir milletin 
yüceliği, çıkardığı büyük insanlarla da ölçülür. Mehmet Akif 
Ersoy, kişiliğinde temayüz eden bu müstesna özellikleriyle 
tam manasıyla iftihar edip örnek alacağımız bir şahsiyettir. 
Sadece bizde değil, bütün dünya sanatçı ve düşünürleri içinde 
onun kadar düşüncesi ve sanatıyla hayatını birleştirmiş kişi 
yok denecek kadar azdır. Bir değer olarak Akif Ersoy, Allah’ın 
bize bir lütfü, armağanıdır. Milli Şairimizi vefatının 79. yılında 
gönlümüzün, zihnimizin, ruhumuzun derinliğinde rahmet ve 
minnetle anıyor, anlamaya çalışıyoruz.

Ülke ve millet olarak içinden geçtiğimiz bu çalkantılı dönemde 
onu anlamak, hayatî önem arz etmektedir. Zira O, milletin 
asil karakterlerini kişiliğinde mezcetmiş, şahsiyetiyle bize 
örnek, öncü olmuş bir insandır. Akif’i anlamak, yaşamak, 
yaşatmak, bize can veren ruhu, bilinci, duyguyu, duruşu 
yaşamak, yaşatmaktır. Bu ruhtan, bu duygudan koparsak, 
var oluşumuzun anlamı kalmaz. Fikrî yapımız, istikametimiz 
bozulur. O, bu kadar önemlidir.

Mehmet Akif, dile hâkimiyetinin, şiirde eşsiz kabiliyetinin 
yanı sıra ilmiyle, değişen dünyanın realitelerini anlayan ilim 
adamı yönüyle ama daha da önemlisi dürüst, ahlâklı, faziletli 
yaşantısıyla da mükemmel bir insandır. Fikrî hasımları bile 
onun şahsiyeti hakkında en ufak bir olumsuz laf etmemişler, 
edememişlerdir.

Akif, dünya görüşünü, parçalanmış gerçekliklerin peşinden 
giderek değil, hakikati bütüncül kavrayarak ve millete 
mal ederek inşa etmiştir. Bu yönüyle sahici, samimi bir 
münevverdir. Bütün derdi, her bakımdan çökmüş bir 
medeniyetin enkazı altında kalan ümmeti kurtarmaya 
çalışmaktır. Bu amaçla yer yer hüzünlü, kimileyin sarsıcı, 
silkeleyici, bazen keskin, ateşli bir dil ve üslup kullanmıştır.

Mehmet Akif, sadece edebi eserleriyle değil, bir eylem adamı 
olarak milli mücadeleye verdiği destekle de gönüllerde 
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karşı özgürlüklerinin genişletilmesini sağlayacak yeni 
Anayasa, ‘Yeniden Büyük Türkiye’nin hem yol haritası hem de 
ön şartıdır.

2016 yılının, ülkemizin yeni Anayasası’na kavuştuğu, 
sürdürülmekte olan demokratikleşme hamlesinin 
tamamlandığı, kamu görevlilerinin elde ettikleri toplu 
sözleşme hakkının siyaset ve grev hakkıyla taçlandırıldığı, 
örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırıldığı, kamu 
görevlilerimize, milletimize ve insanlığa sevgi, barış, sağlık ve 
hoşgörünün egemen olduğu bir yıl olmasını diliyoruz.

Umutların çoğaldığı, terörün son bulduğu, barışın tüm 
dünyada egemen olduğu, dostluk, kardeşlik, dayanışma 
duygularının güç kazandığı bir yıl olması temennisiyle, 2016, 
mazlumların kurtuluş yılı olsun. 

Mütefekkir, dava ve eylem adamını rahmetle yâd 
ediyoruz 

05/01/2016 

“Bitirip şu kuru kara ekmeği/Göç etsem diyorum yar ellerine” 
mısralarıyla aidiyetini ve vuslat arzusunu dile getiren Kurucu 
Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan, yar ellerine göçeli 16 yıl 
oldu. 

Örselenen, tarumar edilen medeniyet değerlerimizin yeniden 
inşa mücadelesine kalemiyle, kelamıyla, eylem önlüğüyle; 
şair, yazar, hatip, öğretmen, sendikacı kimliğiyle en üst 
seviyede katkı sunan Akif İnan’ı vefatının 16. yılında rahmetle 
ve minnetle yâd ediyoruz. 

14 Şubat 1992’de yola koyularak kirlenmiş bir alan yeni bir 
çığır açan Mehmet Akif İnan’ın kaygısı ve kavgası, hak ve 
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 İnan, “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 

huzurunu tehdit eden şiddet, terör, işgal, savaş ve düşmanlığın 
yerini barış ve huzura bırakmasını, Orta Doğu’da yaşanan 
çatışmaların bir an önce sona ermesini, acı kayıpların, 
trajedilerin son bulmasını temenni etmekle yetinmeyeceğiz, 
bunun gerçekleşmesi için var gücümüzle mücadele edeceğiz.

Bu çerçevede başta Suriye, Filistin, Bangladeş, Irak, Doğu 
Türkistan, Mısır ve Myanmar olmak üzere dünyanın muhtelif 
yerlerinde zorda, darda ve sıkıntıda olan kardeşlerimizi 2016 
yılında yalnız bırakmamaya, elimizi uzatmaya, ekmeğimizin 
ortağı yapmaya devam edeceğiz.

Emperyalizm ve işbirlikçileri olan diktatörlerin hak ve hukuk 
tanımayan saldırılarına, baskı ve zulümlerine karşı tavır almak 
hepimizin görevidir. Müslümanların kendi aralarında birlik 
ve dayanışmayı tesis ederek; İslam dünyasına, Müslüman 
toplumlara yönelen tehditleri, ötekileştirme gayretlerini, 
içinden geçmekte olduğumuz zorlu süreci de bertaraf edecek 
şekilde topyekûn kurtuluş anlayışla birlikte huzura, refaha 
ulaşmanın miladı olmalı 2016.

Öte yandan, ‘Yeniden Büyük Türkiye’ ve ‘Kadim Medeniyetle 
Yeni Bir Bağ İnşası’ için ön yargılardan sıyrılarak, konuşarak, 
tartışarak ve öz eleştiri yaparak sorunlarımızın aşılacağını 
düşünüyoruz. Mevcut sorunların temelinde yapay gerekçelerin 
bulunduğunu fark ederek, 2016 yılında sorunu pazarlayan 
değil, çözümü birlikte arayan yaklaşımın hâkim kılınmasını 
bekliyoruz.

Bu kapsamda, yeni Anayasa iradesini önemsiyor, 
destekliyoruz. Bin yıllık birlikte yaşama iradesini ve kardeşliği 
daha da güçlendirme, demokratik hak ve özgürlükler 
temelinde terör sorunu, inanç özgürlüğü, eşit yurttaşlık gibi 
sorun ve beklenti alanlarına çözme fırsatı sunacak olan yeni 
Anayasa’nın, kararlılıkla, ortak akılla ve gerilimden arınmış bir 
zeminde yazılmasını istiyoruz. Demokratik, sivil ve özgürlükçü 
yeni Anayasa yapım sürecinin uzamasının hem ülkemiz 
hem de milletimiz açısından ekonomik, siyasi ve toplumsal 
ağır sonuçları olacaktır. Çerçevesini temel insan hak ve 
özgürlüklerinin çizdiği, ideolojik ön kabullerden arındırılmış, 
en geniş toplumsal uzlaşıyı temsil edecek ve bireyin devlete 
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ömür/Hiç yanmam ölümün her çeşidine” beytinde de 
gerçekleşmesini değil, rüyasını bile bir ömre bedel gördüğü 
pek çok hayırlı gelişme, onun kurduğu Eğitim-Bir-Sen ve 
Memur-Sen’in gayretleriyle, öncülüğüyle ve yol göstermesiyle 
hayata geçirilmiştir. Katsayı engeli, 8 yıllık kesintisiz eğitim 
başta olmak üzere, 28 Şubat uygulamalarının tümü tarihin 
çöp sepetine atılmış; kamuda başörtüsü yasağı kaldırılmış, 
okullarda, devlet dairelerinde, TBMM’de başörtüsüne özgürlük 
sağlanmıştır. Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen, Türkiye’nin 
normalleşmesi sürecinde atılan adımların teşvik edilmesi, 
bir yol kazası yaşanmaması için milli iradenin diri tutulması, 
tekliflerle yol haritası oluşturulması gibi bir misyonu bihakkın 
yerine getirmiştir. 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen, sadece Türkiye’de emek ve 
özgürlük mücadelesinin öncüsü olmakla kalmamış; Filistin, 
Suriye, Mısır, Irak, Doğu Türkistan, Arakan, Bangladeş gibi 
ülkelerde, nerede bir mazlumun ayağına bir diken batmışsa 
onun acısını yüreğinde hisseden, ilgi ve duyarlılığı bütün 
dünya mazlumlarını kapsayan bir sivil toplum örgütü 
olmuştur. Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen, gözyaşının ve alın 
terinin renginin aynı olduğu gerçeğinden hareketle, ‘kardeşlik 
sınır tanımaz, ten rengine bakmaz, mazlumun kimliğini 
sormaz’ anlayışıyla, Mehmet Akif İnan’ın, “Türkümüz dünyayı 
kardeş bilendir/Gökleri insanın ortak tarlası” mısralarının 
ışığında Nepal ve Filipinler’de meydana gelen doğal afetler 
karşısında da hassasiyet göstermiş, acıyı ve gözyaşını 
dindirmeye koşmuştur. Bununla yanında, Fas’tan Moritanya’ya, 
Malezya’dan Kosova’ya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, 
dünyadaki diğer emek hareketleriyle iş birliği ve insan hak 
ve hürriyetlerine ilişkin ihlaller bağlamında dünyanın dört bir 
köşesinden ses verebilmek için çeşitli platformlar oluşturma 
gayreti içerisine girmiştir. 

Kurduğu sendika, Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu, 
en büyük emek hareketi olarak, “Kim demiş her şeyin 
bitişi ölüm/Destanlar yayılır mezarımızdan” mısralarını 
doğrularcasına destanlar yazmaya devam ediyor. 

Urfa’da, Harran Kapısı’nın dışındaki ‘Semt-i Hâmüşan’da ebedi 
uykusunda, bıraktığı destanı yaşatanları izleyen uygarlık 

Ocak 2000 tarihinde sonsuzluğun sahibine kavuşan çağın 
soylusunun attığı tohumlar ormana dönüştü. Bıraktığı miras 
ise bütün mağdur ve mazlumların umut ışığı oldu. 

Akif İnan, “Hangi düşüncede olursa olsun, hangi fikir kampı 
içerisinde yer alırsa alsın, onun bir insan olarak kabul 
görmesi, inancından dolayı horlanmaması lazım. İsterse 
benim inancımın tam zıddı olsun. Ben ona da hakk-ı hayat 
tanınmasının kavgacısıyım” diyerek sendikal anlayışını 
ortaya koymuş, bu doğrultuda hak ve özgürlük mücadelesini 
yürütmüştür. 

Bir öğretmen, bir aydın olarak, hem mesleki olarak eğitim 
çalışanlarının doğru temsille sendika çatısı altında sosyal 
ve ekonomik gelişimlerine katkıda bulunma hem de ait 
olduğu medeniyet değerlerinin yeni ortaya çıkan bir hizmet 
alanında temsil edilmesi bakımından önce 14 Şubat 1992 
tarihinde Eğitim-Bir-Sen’i, 9 Haziran 1995’te ise Memur-
Sen Konfederasyonu’nu kurmuş, vefatına kadar da her iki 
kurumun Genel Başkanlığını yapmıştır. Kurduğu Eğitim-Bir-
Sen bugün Türkiye’nin en büyük sendikası, Memur-Sen de 
Türkiye’nin en büyük konfederasyonudur. 

“Milli Eğitim Bakanı olmaktansa en büyük sendikanın 
genel başkanı olayı tercih ederim” diyen Mehmet Akif İnan, 
sivil alandaki nitelikli bir yapının önemini idrak etmiş ve 
çalışmalarını böyle bir yapının inşasına teksif etmiştir. 
Onun bu arzusu, sendikacılıkta açtığı yoldan yürüyen ve 
sendikacılığı onun ortaya koyduğu ilkeler çerçevesinde icra 
edenlerin çalışmalarıyla gerçekleşmiş ve 400 bin üyeye 
yaklaşan Eğitim-Bir-Sen, 1 milyona yaklaşan Memur-Sen 
vücuda getirilmiştir. Bu iki eser, sivil toplum kuruluşu, ışığını 
Akif İnan’dan ve diğer öncülerden alarak bugün Türkiye’de 
demokrasinin, insan haklarının, emeğin en büyük savunucusu 
olmuş, bunun yanında dünyadaki mazlum ve mağdurların en 
büyük sığınağı haline gelmiştir. 

Vefat ettiği tarihte, Türkiye, sosyal ve ekonomik açıdan 28 
Şubat sürecinin neden olduğu koyu karanlığın içerisinde 
bulunmaktaydı. Bugün Türkiye’de Mehmet Akif İnan’ın bir 
ömür mücadelesini verdiği ve “Büyük rüyalarla geçmişse 
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alınamadığı sektörde öncelikli konu sendikal örgütlenme 
olmalıdır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, bugünün, sendikal örgütlenmenin 
önünün açıldığı, sosyal ve ekonomik hakların teslim edildiği 
bir gün olmasını temenni ediyoruz.

Basın meslek ilkelerine bağlı hareket ederek, mesleki 
ve toplumsal hassasiyet içinde çalışmalarını sürdüren 
gazetecilerin gününü kutluyor, basın mensuplarının tekrar 
‘bayram’ yapmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılmasını 
temenni ediyor, görevlerini yaparken hayatını kaybeden basın 
çalışanlarına Allah’tan rahmet diliyoruz. 

Yeni anayasaya ve müfredat değişikliğine öncelik 
verilmelidir 

21/01/2016 

2015-2016 eğitim-öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 
angaryaya son verilerek nöbete ücret ödenmesi, sınav 
ücretlerindeki adaletsizliğin ortadan kaldırılması, 159 
TL ek ödemeyle 4/C’li personele ilave artış sağlanması, 
YURTKUR’da fazla çalışma ücretinin yüzde 100 artırılması, 
akademisyenlere yükseköğretim tazminatının kazandırılması, 
takviye kurslarında görevlendirilen memur ve hizmetlilere 
fazla çalışma ücreti ödenmesi, 2005 yılından sonra göreve 
başlayan kamu görevlilerine ‘ilave bir derece’ verilmesi, 
Cuma namazı konusunda yaşanan mağduriyetin giderilmesi 
gibi sorunların çözüme kavuşturulması dolayısıyla eğitim 
çalışanları açısından ümit verici gelişmelerin yaşandığı bir 
dönem olmuştur. 

2016-2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme 
görüşmelerinin sonuçlarıyla yüzleri gülen eğitim çalışanlarının 
ve eğitimin çözüm bekleyen diğer sorunlarının da bir an evvel 
gündeme alınması beklentilerine karşılık verilmelidir. 

Darbe hukukuna ilişkin bütün izler silinmelidir 

Eğitim, bütün bir milleti, ülkeyi ilgilendirmektedir. Bu anlamda, 
eğitim sisteminin temel sorunlarına çözüm aramak ve bulmak 
konusunda çaba harcanmalı, sonuç alıcı adımlar atılmalıdır. 
Çünkü temel meseleler çözülmediği takdirde, pansuman 

savaşçısını, kendi dizeleriyle kendisini anlatmaya çalıştığımız 
Kudüs Şairi Mehmet Akif İnan’ı bir kez daha rahmet ve 
minnetle yâd ediyoruz. 

Gazeteci kamu vicdanının sesidir

09/01/2016 

Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir basın, 
demokrasinin vazgeçilmez kurumlarından biridir. Özgür ve 
tarafsız bir basın, demokrasiyi güçlendirirken, sağlıklı bir 
kamuoyunun oluşmasına, halkın gerçekleri öğrenmesine, 
temel hak ve özgürlüklerin gelişmesine de değerli katkılar 
yapar. 

Basın mensuplarının sorumluluklarını yerine getirebilmelerinin 
en önemli şartı, basın özgürlüğünün sağlanması ve 
korunmasıdır. Basın, görevini sürdürürken, evrensel meslek 
ilkelerini hayata geçirmeli, kamu yararını, özel hayata saygıyı, 
hukukun temel ilkelerini üstün tutan bir anlayışta olmalıdır. 
Bu yaklaşımın, basına güveni sürekli kılacağı gibi, basının 
itibarını da daha yukarılara taşıyacağı muhakkaktır. 

Basın çalışanları, çok önemli ve güç bir görevi, karşılaştıkları 
onca zorluğa rağmen fedakârlıkla sürdürmektedir. Mesleğin 
yıpratıcı ve çetin şartlarına rağmen dünyanın farklı 
bölgelerinde, çatışmalarda, savaşlarda, can güvenliklerini de 
tehlikeye atarak haber peşinde koşan gazeteciler gerçekten 
saygıyı ve takdiri fazlasıyla hak eden bir anlayışla görevlerini 
yerine getirmektedir. 

Çalışan gazetecilerin haklarının korunması, daha iyi imkânlara 
kavuşturulmaları, güzel şartlarda hayatlarını, mesleklerini en iyi 
şekilde yapmalarını 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 gazetecilerimizin düzenli bir 
mesaisi olmadan, halkı bilgilendirmek için verdiği mücadele 
takdire şayandır. Ancak sendikal örgütlenme oranının düşük 
olduğu, iş güvencesinin olmadığı ve alın terinin karşılığının 
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27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat darbelerinin izlerini 
ve darbecilerin zihniyetini taşıyan hukuk sistemimiz ve 
mevzuatımız yeniden ele alınarak, darbe hukukuna ilişkin 
bütün izler silinmelidir. Antidemokratik süreçlerde ortaya 
çıkan mevzuatın ayıklanması işine bin an önce başlanmalıdır. 
Anayasadan başlanarak, bütün mevzuat insan onuru 
merkezli, demokratik ilkeleri önceleyen bir anlayışla yeniden 
düzenlenmeli, Türkiye, darbe anayasasıyla yönetilme ve 
darbeci zihniyetin sinsi hükümlerinin yer aldığı mevzuatla yol 
alma ayıbından ivedilikle kurtarılmalıdır. 

Kılık-kıyafet dayatması ve sendikal hak ihlalleri  
sona erdirilmelidir 

Ülkemizde yıllardır kamusal alan yalanıyla kadınlara ve kız 
öğrencilere yönelik uygulanan kılık ve kıyafet dayatmaları, 
Eğitim-Bir-Sen’in çeşitli eylem ve etkinlikleri neticesinde 
kamuda çalışan kadınlara yönelik ‘başı açık’ dayatmasına 
son verilerek, kadının kamu hizmetine katılımında önemli 
bir eşik aşılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul 
Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik’te de 
yapılan değişiklikle öğrencilere kılık ve kıyafet dayatmasının 
kaldırılması son derece önemli bir adım olmuş ve bir yasak 
daha tarihe karışmıştır. Kamu personelini ilgilendiren çerçeve 
yönetmelikte de acilen değişiklikler yapılarak, sivil itaatsizlik 
gerekçelerimizden olan erkek kamu çalışanlarına da kılık ve 
kıyafet dayatmalarından vazgeçilmelidir. Sendikamızın bu 
husustaki eylem kararına rağmen bazı vali ve kaymakamlarca 
eylem kararının hiçe sayılarak, serbest kıyafet eylemine uyan 
sendika üyelerinin, haklarında soruşturma boyutunu da aşan 
hakaretamiz uygulamalara maruz bırakılmalarını bir kez daha 
kınıyor; hukuk sınırları içinde sendikal hak ihlallerine gereken 
cevabı vereceğimizi ifade ediyoruz. 

Öğretmen atamaları, ihtiyaç kalmayacak   
şekilde yapılmalıdır

Şubat ayında 30 bin öğretmen ataması yapılması 
beklenmektedir. Ara dönemde 30 bin öğretmen ataması 
azımsanacak bir rakam olmamakla birlikte, öğretmen ihtiyacı 
dikkate alındığında bunun yeterli olmayacağı açıktır. Eğitim 

tedaviler mesabesinden öteye gitmeyen ve gitmeyecek olan 
önerilerin, bizi asıl amaca götürmediği anlaşılmıştır. Baştan 
beri Milli Eğitim müfredatının, geciktirilmemesi gereken 
bir mesele olarak milli ruh, kültür ve hayatımıza uygun 
düzenlenmesi gerektiğini söyledik, söylüyoruz. Fiziki imkânlar 
ve araçlar bakımından bariz iyileşmeler yaşanan eğitim 
sistemimiz, ruh ve felsefe olarak da milli dokumuza uygun 
bir mahiyete sahip olmalıdır. Vesayetçi, totaliter anlayışları 
muhafaza eden, değerlerimizle çatışan paradigmaların 
belirgin olduğu müfredat programları ile ideal birey ve nesil 
yetiştirmek zordur. Bugün yaşanan kimi sıkıntıların temelinde 
yatan sebebin başında da bu meselenin milli bünyemize 
uygun çözüme kavuşturulmaması gelmektedir. 

Yeni anayasa tartışmalarının belli bir olgunluk düzeyinde 
sürmesi, yarının hak ve özgürlüklere dayanarak güçlenen 
Türkiyesi adına bizi ümitlendirmektedir. Eş zamanlı 
olarak müfredat meselesinin de çözüme kavuşturulması, 
ümidimizi gerçekliğe dönüştürecektir. Bu nedenle, 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, 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, en az iki dil yeterliliğine sahip 
insanlar olarak yetiştirilmesi yeni müfredatın temel felsefesi 
olmalıdır. 

64. Hükûmet Programı’nda da yer alan bu konuda gerekirse 
özel bir milli eğitim şurası toplanmalı; yetkili sendika gibi 
eğitimin paydaşlarının katılımına açık olacak şekilde somut 
adımlar ivedilikle atılmalıdır. 
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adaletsizlik, okul türlerine göre yöneticilere verilen ve izahı 
mümkün olmayan ek ders ücreti farklılıkları sorunu ivedilikle 
çözüme kavuşturulmalıdır. Hâlâ 10 TL olan ek ders birim 
ücreti, iki katına çıkarılmalı, öğretmenlerin girebilecekleri 
ek ders saati üst limiti yeniden gözden geçirilerek, ihtiyaçlar 
doğrultusunda artırılmalıdır. 

Son düzenlemelerden sonra eğitim kurumu yöneticileri 
aleyhine bozulan ek ders kaynaklı ücret dengesizliği 
giderilmeli; çalışma barışının ve kurum içi dengenin yeniden 
sağlanması amacıyla yöneticilere ilave ek ders ücreti 
ödenmelidir. 

Okullara bütçe verilmesi kararı    
hayata geçirilmelidir 

Milli Eğitim Şûrası’nda sendikamızın sunduğu tekliflerden 
olan ve şûra genel kurulunca da kabul edilen okullara bütçe 
verilmesi kararı zaman kaybetmeksizin hayata geçirilmelidir. 
Nitekim 64. Hükûmet Programı’nda da “Tüm okul türlerinde, 
okul bazlı bütçeleme yönetimine geçilecektir. Bu kapsamda 
kaynakların öğrenciye, okula ve yerele özgü farklılıkları 
dikkate alacak şekilde daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir biçimde 
kullanımı sağlanacaktır” ifadeleriyle okul bazlı bütçeleme 
hedeflenmiştir. 

Bütçe verilmemesi nedeniyle yaşanan sorunlara çözüm 
getirilmek üzere okulların zaruri harcamaları için okul 
aile birliklerince üretilmeye çalışılan çözümler yetersiz 
kalmaktadır. 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. 
Şûrada alınan kararın gereği yerine getirilmeli, merkezi 
bütçeden, öğrenci başına ödenek uygulamasına geçilmeli, 
okullarda tahsildarlık dönemi artık sona erdirilmelidir. 

Kariyer basamakları sorunu çözülmelidir 

2004 yılında kariyer basamaklarında yapılan yasal düzenleme, 
hedeflenen sonucu vermemiştir. Özellikle Anayasa 
Mahkemesi’nin verdiği iptal kararının gereğinin yapılmaması, 

sistemindeki reformları kalıcı kılacak olan, okullarda boş 
ders kalmaması ve sınıflarda sadece kadrolu öğretmenlerin 
olmasıdır. Bunun nedenle, öğretmen ataması, imkânlar 
zorlanarak ihtiyaç kalmayacak şekilde yapılmalıdır. 

Şûra kararları uygulanmalıdır 

2010 yılında yapılan 18. Milli Eğitim Şûrası’nda sendikamızın 
teklifleri doğrultusunda yeni eğitim sistemine geçiş, Milli 
Güvenlik Dersi’nin kaldırılması, Kur’an-ı Kerim, Siyer ve 
Temel Dini Bilgiler derslerinin müfredata girmesi gibi önemli 
kararlar alınmış ve kısa sürede yapılan düzenlemelerle 
hayata geçirilmişti. 19. Milli Eğitim Şûrası’nda, alkollü içki 
ve kokteyl hazırlama dersinin kaldırılması, ilkokul 1, 2 ve 3. 
sınıflara da din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin konulması, 
ortaokulda hafızlık eğitimi alacak öğrenciler için ara verme 
süresinin 1 yıldan 2 yıla çıkarılması ve ara verilen sürelerde 
öğrencilere dışarıdan sınav hakkı verilmesi, değerler 
eğitimine öğretim programlarında etkin bir şekilde sarmallık 
anlayışla yer verilmesi, öğretmenlere 3600 ek gösterge 
verilmesi,  öğretmenlere 4 yıla bir yıpranma payı verilmesi, 
Osmanlı Türkçesinin Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Sosyal 
Bilimler Liselerinde zorunlu, diğerler liselerde ise seçmeli ders 
olarak okutulması, ortaokullarda 5, 6 ve 7. sınıflarda birer saat 
rehberlik dersinin konulması gibi önemli kararlar alınmıştır. 
Bu ve diğer kararlar bir an evvel hayata geçirilmelidir. 

Ek ders esaslarındaki eşitsizlik giderilmeli, ders ücretleri 
artırılmalıdır

2006 yılında köklü bir değişikliğe uğrayan ek ders esasları, 
on yıla yakın bir süredir uygulanmakta ve değiştiği günden 
beri bazı adaletsizlikler devam etmektedir. Üç yıl önce 
sendikalardan da görüş alınarak ek ders esaslarında yapılması 
planlanan değişikliğin neden bir türlü gerçekleştirilmediğini 
anlamakta güçlük çekmekteyiz. Ek ders esaslarında ücret 
dengesizliğine ve mağduriyete neden olan hükümler, daha 
fazla zaman yitirilmeden değiştirilmelidir. Sendika olarak 
hazırlayıp Bakanlığa sunduğumuz taslak dikkate alınmalı, 
gereken mevzuat değişiklikleri bir an önce yapılmalıdır. 
Öğretmenlerin branşlarına göre ek ders ücretlerindeki 
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Özellikle 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik kapsamlı 
eğitimlere, süre gözetilmeksizin derhal başlanmalıdır. 

Tatil iyi değerlendirilmelidir 

Tatil, bilme, öğrenme sürecinin kesintiye uğraması değildir. 
Tatil sürecinde öğrenilenler, okulda kazanılanları tamamlayıcı 
nitelikte olur. Tatil yapmak, zihni, tembelliğin rehavetine 
bırakmak şeklinde anlaşılmamalıdır. Özellikle genç 
dimağlar, zihnin yorulmayacağını, çalıştıkça genişleyeceğini, 
genişledikçe çalışacağını ve rahatlayacağını bilmelidir. 
Bu dinlenme aralıkları, yeni atılımların hazırlık aşamasına 
dönüştürülmelidir. 

Başarılı olmak için aylardır ter döken öğrenciler, 15 günlük 
tatil iyi değerlendirmeli, hem dinlenmeli hem de eksik 
oldukları alanlarla ilgili çalışmalar yapmalı, en önemlisi 
de fırsat buldukça bol bol kitap okumalıdır. Karnelerin 
öğrencilerin şahsında aynı zamanda veliye de verildiği gerçeği 
unutulmamalı ve karne dolayısıyla öğrencilere hiçbir şekilde 
baskı yapılmamalıdır.  Veliler, ara dönem karnesini, kesin 
başarı veya başarısızlık belgesi gibi değerlendirmemelidir. 
Öğrencilere sevgi, şefkat ve elbette ciddi uyarılarla dengeli 
bir yaklaşımda bulunmalı, hatta bunu bir ilişki biçimine 
dönüştürmelidir. Gerçek eğitim süreci hayatın ta kendisi 
olduğuna göre önemli olan hayatı başarmaktır. Milli Eğitim, 
çocuklarımızı hayata hazırladığı ölçüde başarılıdır. 

Başta öğretmenlerimiz olmak üzere, bütün eğitim çalışanlarını 
emeklerinden dolayı tebrik ediyor, 2015-2016 eğitim-öğretim 
yılının ikinci dönemine sorunsuz başlamak için, mevcut 
sorunların acilen çözülmesi gerektiğinin altını bir kere daha 
çiziyoruz. 

Soylu mücadele 24 yaşında 

13/02/2016 

Eğitim-Bir-Sen, 14 Şubat 1992 tarihinde, dünya görüşünü 
medeniyet değerlerinin derinliklerinden oluşturduğu 
referanslar üzerine bina eden Mehmet Akif inan öncülüğünde 
bir grup eğitimci tarafından kurulmuştur. Sendikacılığı salt bir 
maddi kazanım aracı olarak değerlendirmeyen, aynı zamanda 

kariyer basamakları uygulamasındaki belirsizliğin sürmesine 
neden olmuştur. 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 olmuş ve bu durum hâlâ devam etmektedir. Bu sorun 
acilen çözüme kavuşturulmalıdır. 

‘Karma’ dayatmasından vazgeçilmelidir 

Avrupa’da sorgulanan ve bilimsel araştırma sonuçlarıyla 
da yüzyılın pedagojik yanlışı olarak nitelendirilen karma 
eğitim mecburiyetine son verilmelidir. 1739 sayılı Temel 
Eğitim Kanunu’nda yer alan, “Okullarda kız ve erkek karma 
eğitim yapılması esastır’ ibaresi değiştirilmeli, karma eğitim 
dayatması yerine, demokratik, veliye ve öğrenciye seçme 
hakkı tanıyan bir düzenleme yapılmalıdır. 

Alan değişikliği 2016 yılı takvimine alınmalıdır 

Öğretmen istihdam politikalarındaki hatalı ve çarpık 
uygulamaların sonucu olarak ortaya çıkan alan değişikliği 
ihtiyacı giderilmelidir. Mezuniyet programları esas alınmak 
suretiyle öğretmenlere 2016 yılı içinde alan değişikliği hakkı 
verilmelidir. 

İstihdamda güçlük çekilen yörelerde görev yapan eğitim 
çalışanlarına ek tazminat verilmelidir 

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

Telafi eğitimine hemen başlanmalıdır 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde devam eden 
çatışmalar sebebiyle ara verilmek zorunda kalınan eğitim-
öğretim faaliyetlerine bir an önce başlanmalıdır. Güven ortamı 
tesis edilerek, öğretmenlerin görevlerinin başına dönmesi 
sağlanmalı, çatışmalar nedeniyle eğitim-öğretim hakkından 
mahrum kalan öğrenciler için telafi eğitimi verilmelidir. 
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Eğitim-Bir-Sen, 24 yıldır, hakkın, adaletin, barışın, sevginin, 
emeğin ve özgürlüklerin mücadelesini vermiştir, bundan 
sonra da bu uğurda mücadele etmeye devam edecektir.

24. yaşımıza ulaşmanın mutluluğunu yaşarken, başta Kurucu 
Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan olmak üzere, Eğitim-Bir-
Sen’e emek verenlerden ahirete irtihal edenleri rahmet ve 
minnetle anıyor; Eğitim-Bir-Sen’i bugünlere taşıyan, dünden 
bugüne teşkilatlarımızda görev yapan bütün mensuplarımıza 
ve bütün üyelerimize şükranlarımızı sunuyoruz. 

Hocalı’da insanlığı katledenleri unutma! 

25/02/2016 

Bundan 24 yıl önce, 26 Şubat 1992’de tarihinde Azerbaycan’ın 
Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında 600’ü aşkın 
soydaşımız Ermeni çeteleri tarafından toplu şekilde öldürüldü, 
yüzlercesi yaralandı ve bin 275 kişi rehin tutularak her türlü 
zulme, işkenceye tabi tutuldu. 

Katliamı gerçekleştirenler cezalandırılmak bir yana, daha 
sonra Cumhurbaşkanlığı da dâhil Ermenistan’ın en yüksek 
makamlarına kadar çıkarken, katliamı intikam almak için 
yaptıklarını göğüslerini kabartarak söylemek küstahlığında 
bulunmuştur. 

Aradan neredeyse bir çeyrek yüzyıl geçmesine rağmen 
katliamın acıları tazeliğini korumakta, Karabağ hâlâ 
Ermenistan’ın işgali altında bulunmaktadır. Tarihsel anlamda 
güncel sayılacak bu katliama rağmen Ermenistan ve onlar 
üzerinden siyaset üretmeye çalışan derin lobiler, zeytinyağı 
gibi su yüzüne çıkmayı, hem suçlu hem güçlü olmayı bir 
şekilde başararak, Azerileri suçlayabilme pişkinliğini ve 
cüretini gösterebilmiştir. 

İnsanlık sadece medeniyeti oluşturacak üst değerlerini değil, 
aynı zamanda ahlakî, vicdanî boyutlarıyla en temel değerlerini 
yitirmiştir. Zalimlerin, güdümü altına aldıkları veya almak 
istedikleri mazlum kitleleri acımasızca ölüme sürükledikleri 
kanlı, kirli çağın en mağdur tarafları, sayıları milyonları 
bulan kadınlar, yaşlılar, çocuklar olmuştur ve olmaya devam 
etmektedir. 

örselenen medeniyet değerlerinin tahkimi, yön problemi 
içerisine itilen insanımızın tarihî istikametine kavuşturulması 
gibi kendisini diğerlerinden farklı kılan uğraşıları da faaliyet 
alanına dâhil eden Eğitim-Bir-Sen, 24 yıldır çalışmalarını bu 
çerçevede gerçekleştirmiştir. 

Samimi, üretken, kararlı çalışmalarıyla etkili sendika olarak 
eğitim çalışanlarının geniş teveccühüne mazhar olan 
Eğitim-Bir-Sen, 2011 yılında ‘Genel Yetkili Sendika’ olarak 
eğitim çalışanlarının doğru ve nitelikli temsilini üstlenmiştir. 
Sendikal zeminin güçlendirilmesi mücadelesinin öncüsü olan 
Eğitim-Bir-Sen, sendikacılığı toplu görüşmeli, yaptırımsız 
sendikacılıktan, toplu sözleşmeli ve atılan imzanın gereğinin 
yapılmasının zaruri olduğu sendikacılığa taşımıştır. Eğitim-
Bir-Sen’in ve Memur-Sen’in temsil ettiği toplu sözleşmelerde 
kamu görevlileri en önemli kazanımları elde etmiştir. 

Eğitim-Bir-Sen, 24 yıllık tarihi boyunca Türkiye’de milli 
iradenin güçlü ve ülke idaresinin temel tayin edici gücü 
olması doğrultusunda milletin en gür sedası olmuş; milli 
iradeye yönelik bütün tehditler karşısında dik durmuş, milletin 
bağrından neşet eden bir yapı olarak, milletin safında, milletin 
haykırışlarının tercümanı olmuştur. Bugün de milli ve sivil bir 
anayasa, darbe dönemlerinin ağır havasını değil, demokratik 
dönemlerin özgür havasını taşıyan bir anayasa için yine 
öncülük etmekte, milletin talep ve beklentilerine tercüman 
olmaktadır. 

Bugün medeniyet havzamız içerisinde kahreden acılar 
yaşanmaktadır. Akan kan ve gözyaşı, mazlumlara 
karşı sergilenen vahşet, insan olanları insanlığından 
utandırmaktadır. Eğitim-Bir-Sen, acılar karşısında en duyarlı 
yürektir. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un “Kanayan bir 
yara gördüm mü yanar ta ciğerim” mısrasındaki duyarlılıkla 
Eğitim-Bir-Sen, dünyanın neresinde bir mazlum varsa, orada o 
mazlumun acısının ortağı, akan kan ve gözyaşının dindirilmesi 
çabasının öncüsüdür. Eğitim-Bir-Sen, bu duyarlılığı çok daha 
geniş bir sahaya yaymak üzere çalışmalarını uluslararası 
platforma taşımakta, uluslararası bağlar kurmak suretiyle 
daha etkin bir mücadelenin somut zeminini oluşturmaktadır. 
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uçuruma itilmiştir. Halk iradesiyle iktidar olamayanlar, 60, 71 
ve 80 darbelerinde olduğu gibi, kirli planlarını uygulamak için 
yönetimi silah zoruyla gasp etme yolunu denemiş, emellerine 
ulaşmada bir ölçüde başarılı da olmuştur. Atatürkçülük, 
ilericilik, çağdaşlık yalanı ve perdesi arkasından sürdürdükleri 
planlarıyla bir şekilde halkını susturdukları, siyasetçisini 
sindirdikleri ülkeyi yağmalamışlardır. 

28 Şubat süreciyle, milletin özgür iradesinin iş başına 
getirdiği 54. Hükümet, irtica gibi kaba, sıradan, gülünç bir 
gerekçe ve militarist baskıyla görevden uzaklaştırılmıştır. 
Denk bütçe, havuz sistemi, değişen pozisyonlara göre 
emekçi ve emeklilere yüzde 100’lerden yüzde 300’lere 
varan zam, yatırım programları gibi konularda hızlı atılımlar 
yapılıyorken önü kesilen Türkiye, hızla siyasi, ekonomik kriz 
ortamına sokulmuş, kısa zamanda bankaların içi boşaltılmış, 
çalışanların maaşını bile ödeyemeyecek duruma gelmesi 
gibi sebeplerle IMF’den borç ve kredi istemek durumunda 
bırakılmıştır. Kimi yüksek rütbeli paşalar, batırılan ya da 
hortumlanan bankaların, holdinglerin yönetim kurullarında 
yüklü maaşlarla istihdam edilmiş, yerli sermaye hızla yurt 
dışına çıkmaya başlamış; ekonomi, para, faiz, döviz, enflasyon 
ve zam sarmalında savrulmuş, reel anlamda yüzde 100’leri 
aşan devalüasyonla ülke zenginliği bir gecede yarıya inmiştir. 
Gecelik yüzde 7500’lere varan faiz oranları, hızla artan ve 
toplanan tüm vergi gelirler ödense bile karşılanamayan borç 
stokları, bunaltan zamlar, üretimde ve piyasalarda durgunluk, 
iflaslar, esnaf yürüyüşleri, Türkiye’nin peş peşe ortalama 
yüzde 10 seviyelerinde küçülmesi, tamtakır bırakılan hazine... 
Bütün bu olanlar ‘Çağdaş Türkiye’ göz boyamasıyla yapılan 28 
Şubat askeri vesayet rejiminin sonuçlarından sadece birkaçı. 

Siyasi, sosyal, kültürel alanda yapılan tahribat daha derin 
ve yıkıcı olmuştur. Hükümet düşürülmüş, siyasi partiler 
kapatılmış, dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan başta 
olmak üzere, birçok siyasetçinin siyaset yapması yasaklanmış, 
hâkim ve savcılar hizaya sokulmuş, andıçlarla gazeteciler, 
yazarlar fişlenmiş, gazetelerin haber ve manşetleri darbe 
karargâhında üretilmiştir, ‘Batı Çalışma Grubu’ ile gerçek bir 
toplum mühendisliği yapılmış, oluşturulan algılarla toplum 

Dün Ahıska’da, Kırım’da, Hama’da, Halepçe’de, Srebrenitsa’da, 
Hocalı’da katliam yapanlar, bugün aynı acımasızlığı, vahşiliği 
Gazze’de, Bayırbucak’ta, genel anlamda Irak’ta, Suriye’de 
sergilemekte, gözlerini kırpmadan çocukları, kadınları, 
yaşlıları, masum insanları öldürmeyi sürdürmektedir. 

Yaşananlar dünya tarihinin en ibret verici zulmü ve insanlık 
utancı olarak hafızalarda yer edinirken, dünyanın tanıklık 
ettiği Hocalı katliamı ve benzerleri tarihe birer kara leke 
olarak geçmiştir. 

Ermenistan, işgal ettiği tüm topraklardan geri çekilmeli, 
katliamın sorumluları, işledikleri insanlık suçunun hesabını 
uluslararası yargı organları önünde vermeli ve gereken 
cezaya çarptırılmalıdır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, Hocalı katliamını yapanları, Orta 
Doğu’da katliam yapmaya devam edenleri lanetliyoruz. 

Hocalı katliamı ve Karabağ’ın işgali esnasında şehit olanlar 
başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanında zulme 
uğrayanların acısını acımız kabul ediyor; dün gibi tazeliğini 
koruyan acıların bir daha yaşanmaması için vicdan sahibi 
herkesi sesini yükseltmeye çağırıyoruz. 

28 Şubat zulmünü ve bedel ödetenleri 
unutmayacak, unutturmayacağız 

27/02/2016 

Türkiye’nin yakın tarihinde siyasal ve sosyo-ekonomik 
bakımdan en acımasız sonuçlar doğuran olaylardan biri olan 
‘28 Şubat postmodern darbesinin üzerinden 19. yıl geçti. 
Siyasi geçmişimizde ve literatürümüzde eşsiz acılar ve zulüm 
karşılığıyla yer alan 28 Şubat, aklımızı, ruhumuzu donduran 
soğuğuyla hatırlanacaktır. 

28 Şubat, asıl operasyon merkezi dışarıda olan odakların 
hainlik ve alçaklıkta sınır tanımayan ahlaksız, acımasız, 
duygusuz yerli iş birlikçileri aracılığıyla millet iradesine yapılan 
iğrenç bir darbedir. Çünkü millete kurulan tuzak, yapılan 
komplo ve kuşatma doğrudan maddi-manevi varlığımızı, 
ilim ve irfanımızı, ahlâk ve maneviyatımızı, yaşama tarzımızı 
hedef almıştır. Devleti ve milletiyle ülkemiz, tüm hatlardan 
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Bu vesileyle bir kez daha, ne olursa olsun, demokratik 
kazanımlardan taviz vermemek gerektiğini değere 
dönüştürmek durumdayız.

Gelinen noktada, demokratik, sivil ve özgürlükçü yeni 
anayasanın daha fazla zaman geçirilmeden yapılması 
elzemdir. Çerçevesini temel insan hak ve özgürlüklerinin 
çizdiği, ideolojik ön kabullerden arındırılmış, en geniş 
toplumsal uzlaşmayı temsil edecek ve bireyin devlete karşı 
özgürlüklerinin genişletilmesini sağlayacak yeni bir anayasa 
yazılmalıdır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, milletimizin ve ülkemizin gelişmesini 
ve kalkınmasını geciktiren, her alanda mağduriyetlere ve 
travmalara neden olan 28 Şubat sürecinde rol alanları kınıyor, 
tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenleri, masum insanlara 
zulmedenleri lanetliyor; her konuda evrensel standartlara 
ulaşmış bir ülke ve gelecek diliyoruz. 

Toplumun gerçek mimarı kadınlardır 

07/03/2016 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların haklarını aramak, 
çalıştıkları işin karşılığı olan ücreti alabilmek için başlattıkları 
mücadele mirasının yıldönümüdür. Bu mücadelenin 1857 
yılında başladığı dikkate alındığında, aradan geçen süre 
zarfında kadının yaratılış gayesi çerçevesinde hak ettiği 
değer, toplumsal misyon, sosyal inşa ve geleceği ihya 
ekseninde yeterli gelişmenin olmadığı açıkça görülmektedir. 

Emeğin hak ettiği değeri bulması ve insanın inandığı 
değerlere uygun yaşamasını sağlanmak noktasında mücadele 
etmeyi varlığının amaç ve ilkesi gören sendika olarak, bütün 
kadınlarımızın gününü kutluyor, kendilerine sağlık, huzur 
ve başarı diliyoruz. Kadınlar, toplumun temel taşı, direğidir. 
Başarı, huzur ile tesis edilmek isteniyorsa, o direğin sağlam 
tutulması hayati önem ve önceliktedir. Bugün, dünyanın 
yaşadığı derin sosyal, psikolojik, kültürel bunalımların 
tabanında, hayatın esas nüvesini oluşturan ailede merkezi 
rol üstlenen kadının ontolojik konumundan edilmesi yer 
almaktadır. Yine bugün, gerek acımasız kapitalist işleyiş 

yönetilmek ve yönlendirilmek istenmiştir. İnsanlar hedef 
gösterilmiş, faili meçhuller artmış, kılık ve kıyafete yönelik 
yasaklarla genç kızların eğitim umudu turnikelere sıkıştırılmış, 
namaz ve oruç gibi doğrudan İslâmi hayatın asıl ritüellerine 
izin verilmemiş, bu gerekçelerle insanlar işlerinden, 
okullarından sorgusuz sualsiz atılmış, kazanılmış hakları gasp 
edilmiş, Kur’an kursları kapatılmış, yaş sınırlamasıyla hafızlık 
çalışmaları fiilen imkânsız hale getirilmiş, daha da önemlisi, 
kesintisiz sekiz yıllık zorunlu eğitime ve korkunç haksızlıklara 
yol açacak katsayı uygulamasına geçilerek, imam hatipler 
ve meslek liseleri neredeyse bütünüyle kapanacak duruma 
getirilmiştir. 

Yüz binlerce insanımızı mağdur eden 28 Şubat postmodern 
darbesi, her eve ateş, her göze yaş düşürmüştür. Milletin, 
servetinden de önce umudu, hayali, amacı çalınmıştır. Ve 
bu çağdaş Türkiye tablosunun bin yıl süreceği söylenmiştir. 
Yaşanan bunca kâbus ve kaos, yapanlar için sevinç ve 
mutluluk kaynağı olabilmiştir. Onun için, söz konusu süreçte 
zulüm yapanları, bedel ödetenleri, insanların umutlarını 
çalanları, haklarını gasbedenleri hiçbir zaman unutmayacak 
ve unutturmayacağız. 

İnanç ve özgürlüğü temel karakter edinmiş milletimizin sabır 
ve kararlılıkla gösterdiği direnç sonrasında, bin yıl sürmesi 
planlanan kuşatma, daha on yıl bile geçmeden paramparça 
olmuş, planlar, yapanların başına geçirilmiştir. 

Bütün acı tecrübelere, yıkımlara rağmen bugün bile aynı 
jakobenliğin değişik versiyonlarını sahneleme heveslilerinin 
olması demokratik kazanımlar adına talihsizliktir. Bazı 
siyasetçilerin ve aydınların hâlâ darbeleri iyi ve kötü 
diye ayırma bahtsızlığından zihnini kurtaramadıklarını 
gözlemlemek üzücüdür. Oysa darbe, anayasal suçtur. Millet 
iradesine haksızlıktır, zulümdür. 

İrademize sahip çıkmak, teslim olmamanın, özgür kalmanın 
ve kendimize saygının ilk aşamasıdır. İradesinin çalınmasına 
göz yuman toplum, haksızlıklardan yakınma imkânını kendi 
eli ve isteğiyle terk etmiş demektir. 
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Gelinen noktada, modern yaklaşım sadece kadın için değil, 
insan için hiçbir ontolojik anlam ve amaç inşa edememiştir. 
Kadın olsun erkek olsun, insan, manasız bir yaşam içinde 
boş hayallerle avunmaktadır. İnsan, anlam derinliğini,  
asaletini yitirmiş, yitirmek üzeredir. İlk evrede aldatılarak 
sömürülen kadın, ruhunun güzelliğinden soyulmuş, ikinci 
evrede tensel varlığı tüketim piyasasına pazarlanarak 
doğrudan aldatıcı bir figüre dönüştürülmüştür. Şimdi o 
değer olarak hiçleştirilmiş varlığıyla şehevî duyguların tatmin 
aracı yapılmıştır. Kapitalizm, kurnazca sürdürdüğü algı 
operasyonlarıyla iliklerine kadar sömürüye ve pazarlamaya 
elverişli hale getirdiği kadını ‘özgürlük’ yalanıyla aldatmayı 
sürdürebilmektedir. Son tahlilde kadına cinsel bir obje 
olmanın ötesinde anlam yükleyemeyenler, ona tarihinde en 
aşağılık muameleyi reva görmüşlerdir. Kadının maddi-manevi 
tüm varlığı, sömürü, istismar, yağma, talan ve kazanç alanına 
dönüştürülerek hiçleştirilmiş, aşağılanmıştır. Eğer ‘Kadının 
Adı Yok’sa, bu sebeple ve bu gelişmeler nedeniyle yoktur. 

Sosyal, kültürel değişimin karmaşık toplum yapısı içinde bir 
mihenk taşı olarak kadının hayat içinde konum ve saygınlığını 
muhafaza etmek önemlidir. Dışarıda iş kadını, çalışan, içeride 
evinin hanımı, çocuğunun annesi olarak kadın, toplum 
düzenimizin en saygın varlığıdır. ‘Cennet annelerin ayakları 
altındadır’ anlayışı ile biz kadına sevgi, saygı ve hürmetle 
yaklaşırız. Kadınlarını zelil eden toplumlar, zillete düşer. 

Bize göre, bu bozulmaya ödün vermeksizin kadın hayatın 
her kademesinde yer almalıdır. Kadın, hayati görevi göz ardı 
edilmeksizin desteklenmeli, korunmalı, tahkim edilmelidir. 
Çünkü kadını korumak toplumu korumaktır; tüm canlılığı, 
coşkusu, nezaheti, inceliği ile bugünü ve yarını korumaktır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, böyle bir günü, kadınların sorunlarına 
odaklanma açısından bir fırsat olarak görürken, kadınları 
ve sorunlarını adeta bir güne hapseden anlayışı da sağlıklı 
bulmadığımızı belirtiyor; başta kadın çalışanlar olmak 
üzere, bütün kadınların ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, 
sorunlarının çözümüne vesile olması temennisiyle bir defa 
daha kutluyoruz. 

gerekse savaş ve terör gibi yıkıcı gidişat, çocuklarıyla birlikte 
en çok kadınları mağdur etmektedir. 

Pragmatizmin siyasi, sosyal, ahlakî bütün sınırları aştığı, daha 
doğrusu çiğneyip geçtiği dönemlerde, parasal kazancı ‘put’ 
edinen kapitalizm, çıkar alanını genişletmek için, üretimin 
hizmetinde tüketime köle yaptığı kadını gelenekten, kültürel 
değerlerden uzaklaştırmış, tasarlanan yeni dünyanın kışkırtıcı 
figürü ve ikonu haline getirmiştir. 

İslâm coğrafyasında ve Batı modernizmine teslim olmamış 
diğer toplumlarda, toplumsal değişimlerin, hatta bizde 28 
Şubat sürecinde görüldüğü şekliyle siyasi dayatmaların 
kadın üzerinden sürdürülmesi tesadüfi olmayan toplum 
mühendislikleri gereği olarak baştan sona planlı programlı 
operasyonlardır. Operasyon yapanların kadının özgürleşmesi 
gibi bir dertleri asla olmamış, ancak onlar, kadınlarını kendi 
ideolojileri doğrultusunda biçimlendiremedikleri toplumları 
etkisizleştiremeyeceklerini anlamışlardır. 

Bizim değer dünyamızda kadın hiçbir ideolojinin ne aracı ne 
oyuncağıdır; yaşamın ana öğesi, kurucu ve koruyucu unsuru, 
bir bütünün diğer yarısı olarak bütünlüğün tamamlayıcısıdır. 
Evde, sosyal ve kültürel hayatta kadın her türlü kültürel 
varlığın yüklenicisi olmuştur. 

Kadını evinden, ailesinden koparıp, onu kendine özgü 
fıtratından uzaklaştırmayı çağdaşlık, özgürlük, eşitlik gibi içi 
aldatmalarla doldurulmuş kavramlarla kışkırtan,  kontrolden 
çıkmış birinci feminist dalga,  geride telafisi imkânsız 
tahribatlar bırakarak yerini ikinci dalgaya bıraktı. İkinci 
dalganın talepleri, kadının çalışma hayatına girmesinin doğal 
sonucu olarak aile merkezli bir yaşamdan uzaklaşmanın veya 
aile bağlarının gevşemesi ile ne tür sosyal, ruhsal çalkantıların, 
bozulmaların başladığını ağır, acı tecrübelerle gözler önüne 
serdi. Köklü,  kapsamlı değişim, yaşamın oturduğu temelleri 
derinden sarsmaya başladı.  Batı, her şeyini katarak yükselttiği 
yeni uygarlığını, önce ucuzlattığı,  sonra da büsbütün yıkıp 
yok ettiği ruhun, aklın, sevginin üzerine inşa etti. Bugün ikinci 
dalganın talep ettiği ev ve aile merkezli hayat, hükûmetlerin 
eylem ve çalışma programlarında uygulamaya konulmaya 
başlamıştır. 
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direniş gücü ve öncüleri olmuşlardır. Mehmet Akif, bu tarihin 
yetiştirdiği müstesna bir kişilik, bu toprakların öz evladı, zifiri 
karanlıkta parlayan bir meşaledir. 

O’nun şahsında hakikatin ışığı şimdi her birimizin gönlünü 
ve kalbini aydınlatmaktadır. Çünkü o moda ideolojilerin 
rüzgârına kapılmadan, zor da olsa milletin derin ruhu ve 
aklıyla bütünleşmenin kavgasını vererek var olma yolunu 
seçmiştir. İhanetleri karşılığı debdebe içinde yaşayanlar, 
milletin hafızasında bir ‘an’lık hatırlanmayı bile hak etmeksizin 
silinip giderken, Akif, özellikle yeni genç kuşağın bugününü 
ve yarınını inşa ve irşat edecek bir öncü olarak kalbimizde, 
idealimizde yaşamaktadır. 

Tarihi ve kültürel değerlerimizle buluşmayı önemseyen 
Eğitim-Bir-Sen olarak, bu yıl, İstiklal Marşı’nın kabulünün 
95. yılında, Mehmet Akif Ersoy’u, düzenlediğimiz uluslararası 
bir sempozyumla ata toprağı Arnavutluk’ta anıyoruz. Akif, 
savunduğu tevhidî düşünce ile her türlü etnik taassubu 
aşmış gerçek bir mütefekkir olarak bütün kardeş toplumların 
üzerinde birleşecekleri ortak bir değer ve şahsiyettir. Bu 
ortak değerin zamanları aşan aydınlatıcı kılavuzluğunda, 
“Allah bir daha yazdırmasın” diyerek hatırlattığı tarihin çetin 
süreçlerini İstiklal Marşı’ndaki millî şuuru yitirmeksizin ve 
sürekli muhafaza ederek bugünlerin ve yarınların özgür, 
müreffeh Türkiyesi’ni hep birlikte inşa etmeliyiz. 

“Doğacaktır sana va’dettiği günler hakk’ın…/ Kim bilir, belki 
yarın, belki yarından da yakın.” 

İstiklal Marşı’nın TBMM’de millî marş olarak kabul edilişinin 95. 
yılında Cenab-ı Hakk’tan, milletimizi İstiklal Marşı’nın yazıldığı 
kaotik ortamlara sokmaya çabalayanlara fırsat vermemesini 
niyaz ediyor, bütün Milli Mücadele şehitlerimizi ve Millî Şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle anıyoruz. 

Çanakkale ruhu 101 yaşında 

17/03/2016 

Çanakkale Zaferi, milletimiz için bir varlık ve yokluk savaşı, 
imkânsızın başarıldığı; Kurtuluş Savaşı’na giden yolda 
çok önemli bir kilometre taşı, tarihte eşine az rastlanan 
kahramanlık destanlarından biridir. 

İstiklal Marşı, milletimizin özgürlük  
manifestosudur 

12/03/2016 

Her bir kelimesi, işgalcilere karşı destansı direnişi ifade 
eden İstiklal Marşı, 95 yıl önce, bugün, TBMM’de görülmemiş 
bir ilgiyle kabul edilmiştir. 12 Mart 1921, milletimizin İstiklal 
Marşı ile bütün emperyalistlere muhtıra verdiği tarih; silah 
üstünlüklerine ve kalabalık ordularına güvenerek milletimizi 
dize getirecekleri yanılgısı içinde olan işgalci devletlere bir 
meydan okumadır. 

İstiklal Marşı, bu milletin, tam manasıyla, kusursuz bir varoluş 
manifestosu; evrensel bir istiklal, özgürlük, direniş bildirisidir. 
İstiklal Marşı, inancın, azmin yenilmezliğinin açık beyanıdır. 
Milletçe Ruhumuzu coşkun, heyecanlı bir dille ortaya koyan 
İstiklal Marşımız, akidevî, tarihî bağlantıları, tüm karakter ve 
değerleriyle millet benliğimizi yenilemiş, yeniden inşa etmiştir. 

‘En kesif orduların dördü beşi’ ile yüklendiği Osmanlı’nın o 
karanlık, o umutsuz çözülme sürecinde milletimiz, peş peşe 
toprak kayıplarıyla birlikte bitmez tükenmez acılar, ızdıraplar 
yaşamıştır. Korkunun, çare ve çıkış arayışlarını iyice azalttığı 
bir sırada, milletin ruhunda harekete geçen varoluş kararlılığı 
adına Mehmet Akif, ‘Korkma!’ diye haykırarak büyük bir 
cesareti alevlendirmiş, İstiklal Marşı Meclis’te okunurken 
daha ilk kelimesinde bir alkış tufanı ile karşılık bulmuştur: 
‘Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak/Sönmeden 
yurdumun üstünde tüten en son ocak.’ 

İstiklal Marşı, milletimizin emperyalizme, sömürüye, zulme, 
işgale asla teslim olmayacağının en yüksek iman seviyesinde 
ifadesi ve ilanıdır. İşte bu yıkıntı, bu altüst oluş anında, 
bütün bir milletin kalbini kalbinde, bütün bir âlem-i İslâm’ın 
ruhunu ruhunda taşıyan tepeden tırnağa bu toprağın sesi, 
bu kültürün nefesi, onurlu, namuslu, aslının, asaletinin, 
aidiyetinin bilincinde, tek başına neredeyse milletin makûs 
tarihini ve talihini titretip dirilten haykırışın sahibi Mehmet 
Akif’tir. Akif’in millet varlığıyla, millî değerlerle derinlemesine 
ve ayrışmasız bütünlüğünü en iyi İstiklal Marşı’nda buluruz. 
Mehmet Akif gibi onurlu, namuslu aydınlar bu kuşatılmışlığa 
karşı dinin ve milletin sadece gür sesi değil, harekete geçen 
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atılmak da bugünü ve yarınıyla bir milletin hayatını kurtarmak 
olur. Çanakkale’de böyle olmuştur. Ecdadımız bugünü 
kurtarmak için yaşadıkları dünü feda; kendi ölümleriyle bize 
bu hayatı, çektikleri darlıklarıyla bolluğu, bize inancı, onuru, 
özgürlüğü armağan etmişlerdir. Burada arkalarına bakmadan 
ve geri gelmemek üzere gitmişler, şuradan hiç kararmayacak 
ufukların aydınlığı olarak gelmişlerdir. 

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 düşünülmeden verilebileceğini de cesurca ortaya 
koymuştur. Nifak tohumlarının 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; istiklal uğruna 
verilen mücadele unutturulmamalıdır. Aydınlık dimağı, pırıl 
pırıl bakış ve ilgileriyle yeni nesiller, bu ruh ve duyguyu ilham 
kaynağı bilmeli, tarihi şuurla hep yaşanır kılmalıdır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, teslimiyeti zillet sayan yüce bir ruhla, 
kıyameti andıran bir savaşta mütecaviz, işgalci düşmana 
geçit vermeyen, yaşadığımız hayatı ve ülkeyi canları pahasına 
bize armağan eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 

Öğretmenin alın teri kurudu 

13/04/2016 

Ağustos ayında yapılan 3. Dönem Toplu Sözleşme’de varılan 
mutabakatta, “Milli Eğitim Bakanlığınca hafta sonu yapılan 
merkezi sınavlarda görev alanlara ödenecek sınav ücretleri” 
başlıklı 18. maddede, “Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre sınav 
ücreti ödenir. Ücreti döner sermayeye yatırılmak suretiyle 
yapılan sınavlar için bu kapsamda yapılacak ödemeler döner 
sermaye bütçesinden karşılanır” hükmü bulunmaktadır. 

Sınav görev ücretleri konusundaki adaletsizliği ortadan 
kaldıran toplu sözleşme kazanımı ortadayken, Açık Öğretim 

“Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış yatıyor/Bir hilal 
uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor!..” Mehmet Akif Ersoy’un 
bu dizeleri, Çanakkale’nin ruhunu çok güzel özetlemekte ve 
yansıtmaktadır. 

İşgal ve yağma heveslisi devletler, Osmanlı’nın bu muazzam 
silah gücü karşısında hiçbir varlık gösteremeyeceği, bir iki 
hafta içinde emellerine ulaşacakları zannıyla saldırıya geçmiş, 
milletimizin, çelik kafesleri parçalayacak iman gücünün, 
imkânsızı başaracak yücelikte kararlı, insanımızın zilleti kabul 
etmeyecek kadar izzetli olduğunu hesap edememişlerdi. Bu, 
hakla batılın, insanlıkla vahşetin, adaletle zulmün, zorbalıkla 
merhametin, nefretle sevginin, kibirle tevazunun, İslâm’la 
küfrün ve Mehmet Akif’in benzetmesiyle haç ile hilalin 
savaşıydı. 

Şehadetleri dinin temeli olan ezanın ve Kur’an’ın, hilal 
sembolüyle birlikte ilelebet bu gök kubbede yansıması, 
yankılanması için yüz binlerce can verilmiştir. O nedenle, 
Çanakkale, beşer idrakiyle tahayyül edilecek tüm amaçları, 
anlamları aşan, geride bırakan, önemsizleştiren bir diriliş 
ve direniş destanıdır; mukaddes değerlerle kaynaşmış, 
bütünleşmiş varlığımızı yok etmeyi amaçlayan devletler 
açısından ise müthiş bir hezimettir; ölmekten korkmayan 
bir ruh yüceliğinin, öldürmekten çekinmeyen sefil ruhları 
bozguna uğratmasıdır. Çanakkale, insanlık onurunun, İslam 
kardeşliğinin, emperyalist zorbalara karşı dayanışmanın 
aşılmazlığı, geçilmezliği, yenilmezliğidir. 

Her toplumun tarihsel serüvenlerinde milat sayılacak önemli 
kırılma ve geçiş anları vardır. Bu anlamda Çanakkale önemli 
bir aşamadır. Çanakkale, bu topraklar üzerinde yaşayan 
halkların gerçek anlamda ‘millet’ ve Anadolu’nun bu milletin 
ebedî vatanı olduğunun bir kez daha tescili, kanıtıdır. 

Bayrak nöbeti gibi nesilden nesile emanet edilen Çanakkale 
ve İstiklal ruhu, sırası gelene verdiği namus vazifesinde bir 
adım geri atmamakla hayatiyet kazanır. Var oluş özgürlüğünü 
muhkem duyguya dönüştüren bilincin bir anlık gevşekliği ve 
gafleti, bizim ve sonraki nesillerin hayattan nasipsiz kalmasına 
sebep olabilir. Yerine göre hiç düşünmeden ölümün üzerine 
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yerine getirmek kamu idarecisinin sorumluluğundadır. Bu 
sorumluluğu yerine getirmemenin görevi ihmal olduğu, 
herkesçe bilinen bir gerçekliktir. 

Sorun sadece sınav ücretlerinden de ibaret değildir.

İlköğretim kurumlarında görevli müdür yardımcılarına, ilgili 
mevzuatında (Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği) 
görevleri arasında nöbet görevi zikredilmediği gerekçesiyle 
fiilen nöbet tutmalarına rağmen ücret ödenmemektedir. 
Hâlbuki ilgili mevzuat, müdür yardımcılarının görevleri 
hususunda “görev tanımlarında belirtilen veya müdür 
tarafından verilen görevleri” ifa edeceklerini belirtmekte, 
bu kapsamda müdür yardımcılarına nöbet görevi verilip, 
fiilen de bu görev icra edilmektedir. İlgili mercilere sormak 
gerekir: Toplu sözleşme hükümleri yürürlüğe girinceye 
kadar ilkokul ve ortaokul müdür yardımcılarına nöbet görevi 
verilirken, neden hiçbir idarecinin aklına bu görevin açıkça 
tanımlanmadığı için verilemeyeceği gelmemiştir? Neden 
yönetmelikte müdür yardımcılarının nöbet görevinin olmadığı 
toplu sözleşme hükümleri yürürlüğe girer girmez birden 
akıllara gelivermiştir? Müdür yardımcılarının nöbet görevi 
yoksa, 1 Ocak 2016 tarihinden evvel verilen görevler ve tutulan 
nöbetler angarya değil midir? 

Yine Şubat ayında ataması gerçekleştirilen öğretmenlerimize 
eğitim-öğretime hazırlık ödeneği bazı illerde maalesef 
ödenmemiştir. 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu eki 
(K) Cetvelinin IV/3 maddesinde, “657 sayılı Kanunun ek 32 nci 
maddesi uyarınca verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği; 
öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders 
yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75’i, birinci dönem 
ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden 
önce göreve başlayanlara ise %50’si oranında yapılır” hükmü 
yer almasına rağmen öğretim yılına hazırlık ödeneğini 
ödememenin gerekçesi nasıl izah edilecektir? Bu kadar 
açık hükme rağmen sorumluluk duyup ödemeyi yapmayan, 
çalışanları korumak ve haklarını ifa etmekle mükellef olanlar 
bu sorumsuzlukla neyi korumayı amaçlamaktadırlar veya 
kime zarar vermek istemektedirler?

Lisesi/Ortaokulu Sınavları ve Bilim Sanat Merkezleri Öğrenci 
Seçme sınavlarında görev alan öğretmenlerin alın teri 
kurumuş, hak ettikleri ücretler 4,5 ay geçmesine rağmen 
hâlâ ödenmemiştir. Gelinen noktada, önümüzdeki tarihlerde 
yapılacak sınavlara ilişkin ücretlerin de aynı akıbete uğrama 
ihtimali yüksektir. Öğretmenler söz konusu sınavlarda görev 
alıp almama konusunda kararsızlık yaşamaktadır. 

Gereği yerine getirilmemiş, ihmal edilmiş, bu hak 
savsaklanarak öğretmenlerin emeği görmezden gelinmiş, 
bu konuda tüm girişimlerimize rağmen tatmin edici hiçbir 
açıklama yapılmamış, bürokratik makamlar sorumluluk 
üstlenmemiştir. 

Sözde, döner sermaye bütçesinde yeterli para bulunmadığı 
gerekçesiyle ödeme yapılmadığı ileri sürülse de, bazı illerde/
ilçelerde ödemenin yapılmış olması, devlet içindeki keyfi 
tutumu da bir şekilde ortaya çıkarmıştır. Toplu sözleşme 
hükmüne imza atarken göz önüne alınması gereken döner 
sermaye bütçesi bugün bahane edilerek kaynağı olmayan bir 
mali taahhüdü imzalamış bulunmak, en hafif ifadeyle, devlet 
ciddiyeti boyutuyla açıklaması mümkün olmayan vahim bir 
durumdur. 

Bakanlığın sınav takvimi ve bunun mali yükü toplu sözleşme 
sürecinde biliniyor olmasına rağmen sözde bu kaynaksız 
taahhüdün ödenememesinin gerekçesi kamuoyuna tam 
olarak izah edilememiş, hiçbir yetkili de sorumluluk 
üstlenmemiştir. Seçim öncesi vaatlerini üç ay içinde yerine 
getirmek için çaba sarf eden hükûmetin, öğretmenin alnının 
terinin gereğini yerine getirmemesi ne ile açıklanabilir. 
Bürokrasinin labirentlerinde kaybolan ve halen bir çözüm 
ışığı görünmeyen bu kazanımımızın gereğinin yapılmaması, 
bürokratların işi savsaklaması, çözüm iradesi yerine 
sorumluluktan kaçınması siyasi iradeyi zımnen de olsa 
çalışanın gözünde küçük düşürme çabasıdır. 

Öğretmenin alın terinin hiçe sayılması, emeğinin karşılıksız 
bırakılmış olması, “İşçinin ücretini alnının teri kurumadan 
veriniz” ilkesiyle bağdaşmamaktadır. 

Toplu sözleşme maddeleri kamu idaresi için bağlayıcı 
niteliktedir; sözleşmenin altına atılan imzanın gereğini 
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açan olaylarla karşı karşıya kaldığımız bu zaman diliminde 
ahlaksızlık içinde peyda edilen ayrı bir ahlaksızlığa daha 
şahitlik ediyoruz. 

Hukuki ilkelere aykırı, ahlaki değerlerle bağdaşmayan; 
mevzi kazanmak, surda gedik açmak mantığıyla suçlularla 
kurumlar arasında geçişkenlik oluşturarak, kurumlara 
sarkma fiilini en az taciz kadar ahlaksız bulduğumuzu 
vurgulamak istiyoruz. İnsanlık için evvelemirde iyilik ve 
güzel ahlâk esastır; onun için bu hasletler korunmalı, saygı 
görmelidir. Kötülük ve ahlâksızlık sıra dışıdır, günahtır; kim 
olursa olsun korunmamalı, cezalandırılmalıdır. Kişilerin 
yaptıkları kötülükler bütün bir camiaya mal edilmemeli; 
kurumlar da, ahlâken yanlışı tespit edilen kişileri bünyesinde 
barındırmamalıdır. Kim için ve kime karşı olursa olsun yanlışa 
izin verilmemeli, itibar edilmemelidir. Özellikle basın, mağdur 
için başka bir mağduriyet oluşturmama konusunda daha 
hassas ve sorumlu davranmalıdır. 

İnsanlara ve kurumlara komplo kurarak itibar suikastı 
yapabilen ideolojik gözü dönmüşlüğün artık maalesef sınır, 
ilke ve ölçü tanımadığı bir realitedir. Kişisel ve kurumsal 
itibar suikastı yapanların toplumu bilgilendirmek, toplumsal 
çözülmeyi durdurmak gibi bir amaç gütmedikleri, aksine 
özellikle muhafazakâr kesimler başta olmak üzere, insanlarda 
fıtri bir infial, bir tepki oluşturma hesabı içinde oldukları 
ayan beyan ortadır. Daha da kötüsü, mağdurların gizledikleri 
utançları veya hüzünlü sessiz çığlıkları üzerinden siyasi, 
ideolojik rant devşirilmek istenmektedir. 

Ahlâkî değerler noktasında en ufak bir kaygı taşımayan 
politik tutumun, başka bir yönden daha büyük ahlâksızlık 
sayılabilecek kaba, çirkin bir istismara yöneldiği gözden 
kaçmamaktadır. Bunlar, çağdaşlık adı altında yıllardan 
beri gazete ve televizyonlarda sistemli olarak ahlâk dışı 
ilişkileri adeta teşvik edenler, çocuk tacizinde ahlakçı 
kesilip bünyelerinde LGBT’ye kurumsallık kazandıranlar, 
çocuk istismarına şaşı bakıp dağa götürülen çocukları yok 
sayanlar, özgürlük adı altında her türlü bireysel sapkınlığı 
meşru göstermeye çalışanlardır. Bunlar, tacizciler kendi 
camialarından çıkınca ‘kişi ile kurumlar bir tutulmamalıdır’ 
ilkesini ancak fehmedebilen ikiyüzlülerdir. 

Öğretmen, eğitimci olmanın yanı sıra diğer görev ve 
sorumluluklarını bihakkın yerine getiriyor; doğal olarak 
emeğinin karşılığını zamanında istiyor. Kamu idaresinden 
haklı olarak beklentimiz, emekle ve mücadeleyle elde 
ettiğimiz kazanımları heba edecek, kadük bırakacak 
davranışlardan kaçınmaları; işgüzarlık yaparak, yorum ve 
teviller getirerek emeği buharlaştırmak yerine emekçilerin 
haklarının karşılığının bir an önce ödenmesine yönelik gayret 
sarf etmeleridir. 

Kişisel taciz üzerinden kurumlara sarkanlar da 
ahlaksızdır 

14/04/2016 

Bir süredir, kitle iletişim araçlarında, ülkemizin çeşitli 
yerlerindeki okullarda vuku bulan veya vuku bulduğu 
söylenen taciz olaylarına adı karışan öğretmenlerle ilgili 
haberler, kurumsal aidiyetleri, geçmişteki üyelikleri ön plana 
çıkarılarak verilmektedir. Suçu işleyen ahlaksızların hastalıklı 
kişilikleri kurumların çeperi içerisinde eritilerek kurumlara 
dönük yaftalamalara dönüştürülmeye çalışılmaktadır. 
Toplumun her kesiminde ve her kurumda bulunabilecek bir 
numune kepazelik üzerinden kişisel tacizden kurumsal tacize 
geçiş yapma çabaları dikkat çekmektedir. 

Neredeyse her gün toplumsal sorumlulukla bağdaşmayan, 
medya ilke ve prensiplerini de aşan bir fütursuzlukla 
okullarımızda, kurumlarımızda, çalışma hayatımızda taciz 
veya istismar vakaları, suçlunun dışında herkesi suçlayan bir 
edayla basında yayınlanarak, sosyal medyada köpürtülerek 
işlenmektedir. 

2013 yılı rakamlarına göre sadece bir yılda yaklaşık 18 bin 
cinsel istismar davası, yine yaklaşık 15 bin cinsel taciz davası 
açılmış bulunmaktadır. İstatistik verileri, cinsel istismar ve 
taciz suçlarının toplumun geneline yayılmış bir suç tipi haline 
geldiğini ortaya koymaktadır. 

Toplumu ayakta tutan değerlerin zaman zarfında çözülmeye 
yüz tutmasının doğal bir sonucu olarak, toplumsal yapıyı 
oluşturan aile ve insan üzerinde onarılması güç tahribata yol 
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için tarafımız bellidir. Bizler ahlaksızlığın her çeşidine, 
kimin yaptığına bakmaksızın karşıyız. Adli ve idari merciler 
yapılması gerekenleri yapmalıdır, suçlular en ağır şekilde 
cezalandırılmalıdır. Bu noktada kimseye ne minnet ne diyet 
borcumuz vardır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, medeniyet değerlerini kendine rehber 
edinmiş, her zaman milli iradenin yanında saf tutmuş, ölçüsü 
hak ve adalet olan, kimin yaptığına bakmadan her türlü 
ahlaksızlığa karşı durmayı ilke edinen, ülkesini, milletini, 
temsil ettiği eğitim çalışanlarının haklarını savunmak için 
mücadele eden, kazanımlar elde eden, mazlum ve mağdura 
yardım eli uzatan, geleceğimizin emanetçileri gençlerin daha 
iyi bir eğitim almaları yönünde çalışmalar yapan Türkiye’nin en 
büyük sivil toplum kuruluşu olarak, suçun ve cezanın şahsiliği 
ilkesinin göz ardı edilmemesinin, suç işleyen ahlaksızların 
kurumlardan arındırılmasının elzem olduğuna dikkat çekiyor; 
millî, ahlâkî, manevî değerleriyle daha barışık ve bütünleşmiş 
bir Türkiye özlemimizi bir defa daha ifade ediyoruz. 

MEB sınav ücretleri konusunda sorunlu değil, 
sorumlu davranmalıdır 

21/04/2016 

Sınav görev ücretlerindeki adaletsizlik konusunda toplu 
sözleşme maddesiyle büyük bir adım atarak adaletsizliği 
ortadan kaldırmış, eğitim çalışanları nezdinde adaletin tesis 
edildiği yönünde büyük bir memnuniyete imza atmıştık. Bu 
maddenin Ocak ayında yürürlüğe girmesi sebebiyle de, Açık 
Öğretim Lisesi/Ortaokulu Sınavları ve Bilim Sanat Merkezleri 
Öğrenci Seçme sınavlarında görev alan eğitim çalışanlarının 
ücretlerinin bu kazanım çerçevesinde ödenmesi gerekiyordu. 

Sınav ücretlerinin, aradan geçen bunca zamana rağmen 
ödenmemiş olmasını, önümüzdeki tarihlerde yapılacak 
sınavlara ilişkin ücretlerin de aynı akıbete uğrayarak “yitik 
emek” kabilince karşılıksız kalacağı endişesini taşıdığımızı 
ifade etmiştik. Karşılıksız emeğin angarya olduğu gerçeğiyle 
bundan sonra yapılacak sınavların tehlikeye gireceğine 
işaret ederek “Öğretmenin alın teri kurudu” başlığıyla tüm 
eğitim çalışanlarının, şefinden kuryesine, hizmetlisinden 

Görüldüğü üzere, bu ahlaki sapkınlığa düçar olmuş hastalıklı 
tipler toplumun genelinin sorunudur ve suçlular da her 
kesimde mevcuttur. Bu tür durumlarda beklenen, failin/
suçlunun kimliğinden, aidiyetinden, dininden ve mezhebinden 
bağımsız şekilde değerlendirilerek, suçun önlenmesi, 
mağdurların rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması 
için uğraş verilmesidir. Ancak bugün yaşadığımız ve şahit 
olduğumuz manzara göstermektedir ki, toplumda var olan 
kutuplaşmaya, ötekileş(tir)meye muvazi olarak medya 
organları başta olmak üzere, toplum kesimleri, suçun niteliği 
kadar failin kimliğine/aidiyetine de bakar olmuşlardır. Öyle 
ki, hiçbir toplumda ve düzlemde savunulmayacak faillerin 
çirkin fiilleri, şahsi hesaplaşmalara ve ucuz politikalara alet 
edilmekte; işlenen fiiller, failin mensubu olduğu iddia edilen 
camiaya, gruba, kuruma mal edilebilmektedir. 

Tecavüzcüyü, tacizciyi kişiliğine bakmak yerine kimliğine göre 
değerlendirip, kendi görüşüne yakınsa savunmaya, aklamaya, 
ancak farklı bir ideolojiye sahipse canla başla saldırmaya 
kalkanlar, en az suçlu kadar ahlaksızdır. 

Taciz ve benzeri hastalıklı olaylara, tek başlarına iktidar-
muhalefet, şu ya da bu kesim kategorisine indirgeyerek 
yaklaşmak doğru değildir. Bu problemler; partiler, gruplar, 
sendikalar ve vakıflar üstü bir husustur ve ancak üst bir 
bakışla kavranabilir. Olanlar, karmaşık, çeşitli sebepleriyle 
sosyolojik, psikolojik çöküntünün yansımalarıdır. Meseleyi 
asıl mecrasından saptırmadan, tüm boyutlarıyla doğru 
anlamak, kavramak gerekir. Yapılması gereken, sorumlu kişi 
ve kurumların küçük, çapsız hesaplardan uzaklaşarak, bir 
çığlığa kulak verip soruna sağlıklı çözümler üretmektir. 

Biz bugüne dek sağlıklı çözümlere her zaman destek verdik, 
bundan sonra da vermek için elimizden geleni yapmaya 
devam edeceğiz. Korkarız, kara çalmayı, çamur atmayı 
taktiğe dönüştürmüş bazı çevreler, şimdiye kadar yaptıkları 
benzer engellemelerde olduğu gibi soruna üretilen çözümlere 
de yine politik hesaplarla karşı çıkacaklardır. Ahlaki ilkeler 
belli kişilerin uymak zorunda olduğu, belli kişilerin muaf 
tutulacağı ilkeler değildir. Bu konuda gösterilecek en ufak bir 
müsamaha ve ayrıcalık samimiyetsizlik olur. Yanlış yapanlar 



276

OL AĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU

Türkiye aleyhine verilmiş olması eski Türkiye için bir anlam 
ifade etmiyor olabilir ama yeni Türkiye için bir anlam ifade 
etmelidir. 

Toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmaması, devletin attığı 
imzanın anlamsızlaştırılması demektir. Kamu idaresinin, toplu 
sözleşme gibi demokratik devlet düzeninin temel unsurları 
arasında yer alan önemli bir konuyu görmezden gelip gereğini 
yerine getirmemesi, devlete ve kamu düzenine olan güveni 
sarsacaktır. ‘Kaynak yok’ diyerek keyfî ödeme yapmak, 
kamu ciddiyetiyle bağdaşmayan, devlet olma vasfını hak 
etmemiş kabile düzenlerinden beklenebilecek bir tavırdır. 
Bu uygulamayı, kamu hizmeti gören eğitim çalışanlarına reva 
görenler, kamu görevlilerinin ve halkın hükûmete ve kamu 
kurumlarına yönelik algısına nasıl bir darbe vurduğunu idrak 
edememektedirler. 

Genel Yetkili sendika olarak, Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi 
Avcı’dan, eğitim çalışanlarının emeğine tereddütsüz sahip 
çıkmasını bekliyor, toplu sözleşmenin altındaki imzanın 
gereğini yerine getirmesini istiyoruz. Bundan sonraki süreçte 
eğitimcilerin emeğinin karşılığı olan tüm kazanımlarımızın 
sonuna kadar takipçisi olacağımızın, sendikal zeminde 
gerekli tüm adımları atacağımızın bilinmesini istiyoruz. 

Geleceğe ilk Meclisin ruhuyla yürümeliyiz 

22/04/2016 

İstiklalimizin, milli ve manevi değerlerimizin tehlikeye 
düşürüldüğü bir tablodan, milletimizin destansı bir direnişle 
ayağa kalktığı, kendi geleceğiyle ilgili kararları kendisinin 
alabileceğini ortaya koyduğu bir tabloya geçişin ifadesi 
olan Büyük Millet Meclisi’nin açılışı, aynı zamanda birlik ve 
beraberliğimizin tesisi, bağımsızlığımızın ve istikbalimizin 
teminidir. 

Meclis’in açılışı sıradan bir siyasal ya da sosyal hadise 
değildir. Kurtuluş Savaşı’nı, asla teslim olmayan bir iman ve 
azimle veren iradenin millet varlığını tekrar canlandırması, 
ihya etmesidir. Meclis’le birlikte diriliş kurumsal olarak da 
gerçekleşmiştir. 23 Nisan, milli egemenliğin mahiyet ve 

şoförüne, emeğinin karşılıksız kalmaması gerektiği 
çağrısında bulunmuş, yetkilileri sorumluluğa davet etmiştik. 
Ancak geldiğimiz noktada, tüm çabalarımıza rağmen kamu 
idarecilerinin aynı sorumsuz ve hukuk tanımaz tavırlarını 
devam ettirdiklerini görmekteyiz. 

Toplu sözleşme hükmüne olan vurgumuza rağmen eğitim 
çalışanlarına toplu sözleşme hükmünün hilafına hiçbir hukuki 
dayanağı olmayan uydurma bir gerekçeyle cüzi bir rakam 
ödenmiştir. ‘Elimizde ancak bu kadar var’ mantığıyla devlet 
ciddiyetiyle bağdaşmayacak nakıs bir ödeme kabul edilebilir 
değildir. Toplu sözleşmenin gereğini yapmak, hukuk neyi 
gerektiriyorsa onu ifa etmek yerine günü kurtarma derdiyle 
hareket etmek konuyu çözümsüz mecralara sürüklemektir. 

Toplu sözleşeme hükmünü uygulamamak ne kadar 
hukuksuzluk ve kanunsuzluk örneğiyse, ‘kaynak olmadığı’ 
gerekçesiyle toplu sözleşme hükmü gereği değil de, keyfî 
ödeme yapmak da bir o kadar hukuksuzluk ve kanunsuzluktur. 

Kamu idaresi, imza attığı toplu sözleşme hükmünü 
uygulamayacak, uygulamamak için yan yollara sapacak, “imza 
varsa, ne var yani” sorumsuzluğuyla kendi çalışanına kayıtsız 
kalacak, hiçbir siyasetçi sorumluluk almayacak, sorunu 
çözmek yerine pansuman mesabesinde adımlar atılacaksa 
devlet adına atılan imzanın ne manası kalmaktadır? Kamu 
personeli bu yönetim anlayışına nasıl saygı duyacaktır? 
Devletin toplum nezdinde kabul görmesinin, devletin 
çalışanlarına verdiği sözleri yerine getirmesiyle mümkün 
olabildiğini gözden kaçırmamak gerekir. Bu gerçeğin eğitim 
kurumlarımızda çocuklarımıza öğretilmesini isteyen Bakanlık, 
bugün toplu sözleşme üzerinden girdiği bu sınavda sınıfta 
kalmıştır. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) sendika ve toplu 
sözleşme hakkı konusundaki içtihatlarında dönüm noktası 
niteliğinde olan ve Türkiye aleyhine verilen kararların başlıca 
sebebinin, toplu sözleşmenin mali hükümlerine ilişkin 
kısımlarının idare tarafından uygulanmaması olduğunu 
hatırlatırız. Bu gibi sorumsuz davranışlar dolayısıyla AİHM’nin 
emsal karar niteliğindeki içtihadi kararlarının çoğunluğunun 
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bugün bu tarihi tecrübe ve başarımıza istinaden dünyanın ve 
bütün mazlumların umudu haline gelmiş durumdayız. 

Çocuk ölümlerinin arttığı, çocuk sömürüsünün yaygınlaştığı; 
terör, savaş ve iltica gibi nedenlerle yüz binlerce çocuğun 
geleceğinin ve hayatının yok olduğu, milyonlarcasının yetim, 
öksüz, kimsesiz kaldığı dünyamızda, çözüm üretmek ve daha 
huzurlu yarınlar inşa etmek amacıyla çocukların meselesini 
gündemde tutmak, bu yönde bir bilinç ve farkındalık 
oluşturmak için de 23 Nisan önemli bir gündür. 

Yeni Türkiye’yi inşa edecek, barış içinde bir dünyanın 
kurulmasında önemli roller üstlenecek olan çocuklarımızın 
özgür düşünceli, kendi başına karar verebilen, sorgulayan, 
hayatın güçlükleriyle baş edebilecek ölçüde donanımlı ve 
yetenekli bir şekilde yetiştirilmeleri hepimizin ortak hedefi 
olmalıdır. Geleceğe bırakabileceğimiz en güzel miras; daha 
güzel, daha özgür ve daha huzurlu bir Türkiye olacaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle Meclis’in açılışının 96. yılının 
hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, başta milletimiz 
olmak üzere, dünya çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı kutluyoruz. 

Bin meziyet bir kadın, ‘Anne’ senin en güzel adın 

07/05/2016 

Sevgi ve şefkatle, fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin 
yetiştirilmesinde her zaman büyük bir sorumluluk üstlenmiş 
olan anneler, aile ve toplum hayatının temel direğidir. Bizi 
millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, 
yaşatılmasında en büyük pay cennetle müjdelenen 
annelerindir. Hoşgörünün ve şefkatin tükenmez pınarı olan 
anneler, gelenek ve değerlerimizin geleceğe taşınmasının da 
teminatıdır. 

Annelik, duygu dünyasına sahip bütün canlılar için şefkatin, 
merhametin, fedakârlığın, karşılıksız vermenin, esirgemenin 
en somut ifadesi olan yüce bir kavramdır. Medeniyetimiz, 
Hazret-i Havva’dan bu yana kadını ve anneyi yüceltmiş, 
toplum içerisinde kadına ve bilhassa anneye ayrıcalık 
sağlamıştır. İslam medeniyetinde kadın hiçbir zaman 

kudretini temsil etmesi açısından önemlidir. Millete, milli 
değerlere dayanmayan bir egemenlik söz konusu olamaz. 
Millete, milletin inanç ve iradesine dayanmayan bir mücadele 
başarıya ulaşamaz. 23 Nisan, milletimizin yeniden var 
olma kararlılığıdır. Meclis’in açılışı, tarihinde esaret altına 
alınamamış bir milletin siyasi kimliğini tekrar kazanmasının 
tescilidir. 

Birinci Dünya Savaşı, emperyalist İngilizlerin öncülüğünde 
birleşen diğer sömürgeci devletlerin bütünüyle Osmanlı 
topraklarını işgal etmesi ve tasfiyesi üzerine kurulmuştu. 
Yaşanan sayısız sıkıntı ve toprak kayıpları sonrasında, bin 
yıllık medeniyetimizi inşa ettiğimiz Anadolu topraklarını işgal 
etmek isteyenlere, Akif’in deyimiyle “Ben ezelden beridir hür 
yaşadım, hür yaşarım/Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, 
şaşarım” diyerek karşı duran milletimiz; dinini, değerlerini, 
namusunu, neslini ayaklar altına aldırmamak için büyük bir 
mücadeleye girişmiş, coğrafya olarak varoluşumuzun kalbi 
olan Anadolu’yu destansı bir direnişle ölümüne savunarak 
istiklalini ve istikbalini kazanmayı bilmiştir. 

Zamanın işgalci zorbalarına karşı yürütülen Milli Mücadele, 
23 Nisan 1920’de, Ankara’da, Hacı Bayram Camii’nde kılınan 
Cuma Namazı’nı müteakip edilen dualarla açılan Büyük Millet 
Meclisi tarafından gerçekleştirilmiştir. Milletimiz, Meclisi 
ile el ele vermiş ve Türkiye’nin her yerinde muazzam bir 
coşku yaşanmıştır. İstiklal harbinden kuruluşa kadar milleti 
harekete geçiren ruh işte budur. Bu ruhla mücadele verilmiş, 
bu ruhla zafer elde edilmiştir. Bu ruh olmadan ülke ve millet 
varlığımızın anlamı da, amacı da kalmaz. 

23 Nisan’ın milli egemenlik günü olarak çocuklara armağan 
edilmesi, aslında bu ruhun gelip geçici, konjonktürel 
olmadığına, milletin asli karakterinde yer etmesi gerektiğine 
ilişkin bir vurgudur. Gelecek nesillerin temsilcisi olarak, milli 
egemenlik düşüncesinin çocuklara armağan ve emanet 
edilmesinin sebebi, milli ve özgür iradeye sahip çıkma 
düşüncesinden başka bir şey değildir. 

İrade ve istiklalini imanla bütünleştiren milletimiz, dünyada 
asla sömürgeleştirilememiş ender milletlerdendir. O nedenle, 
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önüne geçilmesi, bu yönde tedbir alınması elzemdir. Zira 
anneler huzurlu olursa bütün millet huzurlu olur. Anneler 
sevinir, gülerse bütün ülke sevinir, güler; anneler ağlarsa, 
ağlıyorsa bütün bir ülke de ağlıyor demektir. 

Annelerimizi, medeniyet öğretilerimiz çerçevesinde her zaman 
başımızın tacı eylemek durumundayız. Çünkü bir ülkenin 
gerçekten mutlu olabilmesinin yolu, annelerin yüreklerini 
kazanmaktan, yüzünü güldürmekten, onlara huzurlu bir 
ortam oluşturmaktan geçer. O yüzden annelerimizi mutlu 
etmek, onların yüreklerini sevgiyle doyurmak, nefes aldığımız 
her gün annelerimizin merhametine, şefkatine ve ilgisine 
layık olmaya çalışmak hepimizin öncelikli görevi olmalıdır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, üzerimizde ödenemez hakları bulunan, 
varlıklarını hiçbir değerle ölçemeyeceğimiz annelerimizin 
Anneler Günü’nü kutluyor, şefkatlerine, merhametlerine 
ve dualarına her zaman muhtaç olduğumuz bilinciyle tüm 
annelerimize hayırlı bir ömür diliyoruz. 

Engelsiz bir hayat için herkes sorumluluk almalıdır 

10/05/2016 

Engelliler Haftası, bir kutlama değil, farkındalık oluşturma 
günleridir. Engelli vatandaşlarımızın sorunları sadece bir gün 
ve haftada değil, sürekli ele alınmalı, gündemde tutulmalıdır. 
Engellilerimizin hatırlanması, onların sorunlarının 
çözümlenmesi ve seslerinin duyurulması aşamasında bu 
hafta oldukça önemlidir. 

Ülkemizdeki yaklaşık 9,5 milyon engelli vatandaşımız, çözüm 
bekleyen birçok sorunuyla toplumsal hayatın içerisinde 
yer almaktadır. Bu sorunların çözümü kadar engelliliği 
ortadan kaldıracak tedbirleri almak da önemlidir. Bu konuda 
devletin yanı sıra sivil toplum örgütlerine de büyük görevler 
düşmektedir. 

Ülkelerin gelişmişlikleri, vatandaşlarına verdiği 
değerle ölçülmektedir. Bir devlet, bütün vatandaşlarını 
kucaklayabiliyor, onların hayat kalitesini yükseltiyor ve 
sıkıntılarını giderebiliyorsa, sosyal devlettir. Devlet, özellikle 
dezavantajlı vatandaşlarına pozitif ayrımcılık yapmalı, 

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 geçici 
tedbirlerle samimiyeti kendinden menkul günler icat 
edilmiştir. Günlerin samimi bir niyetin ürünü olmadığının 
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. 

Batı medeniyeti ile ilişkilerimizin gelişmesi, kendi medeniyet 
değerlerimizden uzaklaşmamız oranında söz konusu günler 
toplumumuzda da dikkate alınan, kutlanan ritüeller haline 
gelmiştir. Asıl olan, cenneti annelerin ayakları altına koyan 
medeniyetimizin birikiminin farkına vararak anneleri, babaları, 
kadınları, öğretmenleri bir ömür boyu baş tacı etmektir. 

Var oluşumuzun ilk anından son nefese kadar derdimizi, 
yükümüzü çeken annelerimize sevgi ve hürmetle, iyilik ve 
güzellikle davranmak, hizmetlerinde olmak başta gelen 
görevimiz olmalıdır. 

Anneye ihtiram, varlığa, barışa, kardeşliğe, birlikteliğe, aile 
olmaya saygıdır. Anneye saygı olmaksızın gerçek sevgi, 
gerçek anlayış, hoşgörü anlaşılamaz. Çünkü onların kalbi, 
sevgiyi içlerinde evrensel duygu olarak büyütür. Orada asla 
husumete yer olmaz. Kalplerinin sıcaklığı, bütün iklimleri 
sarar, ayrımları önemsizleştirir. Evlat sevgisi ve acısı 
üzerinden insan sevgisi ve ızdırabının ne demek olduğunu en 
iyi onlar bilirler. O asil, o çilekeş analar ilâhî coşkuda olduğu 
kadar, hayatın her yükünü, her ağırlığını da içlerinde taşımış, 
taşımaya da devam ediyorlar. Onların içi dert yumağı olsa 
da; omuzları acı, hasret taşımaktan çökse de, fedakârlığın 
canlı abidesi annelerimizin kalbi yeni de kıtalar kadar geniş 
olmuştur. 

Ne yazık ki, tevarüs ettiğimiz medeniyet değerlerimizle uyumlu 
olmayan bir saygısızlığın, kadına şiddete varan çirkinliklerin 
örnekleri de az değildir. Ahlaki ve insani yozlaşmanın en hazin 
kanıtı olarak sık sık karşımıza çıkan kadına şiddet olaylarının 



279

BASIN AÇIKLAMALARI

Gençler, umudumuz, gücümüz ve geleceğimizdir 

18/05/2016 

19 Mayıs, ülkenin ve milletin geleceği için kurtuluş hareketinin, 
bağımsızlık meşalesinin yakıldığı, millî mücadeleye giden 
yolda ilk adımın atıldığı ve umudun yeniden canlandırıldığı 
önemli bir milattır. 

97 yıl önce, vatanı işgal etmek, milleti esaret altına almak 
isteyen emperyalist güçlere karşı yenilgiyi kabullenmeyen 
bir ruhun özgürlük mücadelesini başlattığı 19 Mayıs, Mustafa 
Kemal tarafından geleceğin mimarları gençlere armağan 
edilmiştir. 

Gençler, bir ülkenin en önemli serveti, gücü ve umududur. 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. Evrensel 
değerlere vakıf, hoşgörülü, çevresine saygılı, milletine ve 
değerlerine sadık, gelenek ve göreneklerine bağlı, çalışkan 
bir gençliğe sahip bir ülkenin geleceği aydınlıktır. 

Çağın dinamikleri doğrultusunda kaliteli bir eğitim almaları, 
değerlerine bağlı, bilinçli, araştıran, soran, sorgulayan ve 
özgür düşünceli nesiller olarak yetişmeleri için gençlere dah 
fazla yatırım yapılmalıdır. Özgürlük ve millet olma duygusunun 
küçük yaşlarda ve gençlik yıllarında edinilecek kazanımlarla 
muhkemleşeceği gerçeği göz önünde bulundurularak, bu 
noktada yapılacak yatırımlarda asla tasarrufa gidilmemelidir. 
Böyle bir yatırımın milletimizin ve insanlığın refahına, 
mutluluğuna hizmet eden bir yatırım olduğuna inanıyoruz. 

Dünyayı anlamak, gelişmeleri doğru yorumlayabilmek için, 
daha çok okuyan, sahip olduğu bilgiyi sürekli güncelleyen, 
yeteneklerini geliştiren, teknolojik yeniliklere ve değişimlere 
açık olan, olayları ve gelişmeleri tek tip bakış açısından 
uzak bir şekilde değerlendirebilen; insan haklarına, farklı 
düşüncelere, kültürlere saygılı, hoşgörülü; eşitliğin, adaletin, 
hak ve hukukun, emeğin daimi savunucusu olan gençler, 
değişimin anahtarı, gelişmenin itici gücü olarak yarınlarımıza 

onların hayat şartlarını kolaylaştırmalı ve üretime katkıda 
bulunmalarını sağlamalıdır. 

Eğitimde fırsat eşitliğinin olması, engelli vatandaşlarımızın 
daha rahat ve kaliteli eğitim almaları olmazsa olmazdır. Eğitim 
kurumlarının engelli vatandaşlarımıza uygun hale getirilmesi 
ve eksikliklerin giderilmesi, çalışan engellilerimizin yaşadığı 
sorunların takipçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz. 
Çalışma ortamlarının uygun hale getirilmesi, çalışma 
şartlarının iyileştirilmesi ve kullanacakları materyallerin 
temini konusunda üzerimize düşeni yapmanın çabası 
içerisindeyiz. 

Engellilerin kamusal hayatın her alanına tam ve bağımsız 
kişiler olarak katılımı, çalışma alanında fırsat eşitliğinin 
sağlanması, kişisel gelişim imkânlarından istifade 
edebilmeleri, eğitim-öğretim hizmetlerine erişimlerinin kalıcı 
olarak temini, yapılan düzenlemelerin engelli vatandaşlarımız 
da düşünülerek planlanması ve uygulanması; engellilerini dört 
duvar arasına kapatmayan, sosyal alanda imkân ve kamusal 
alanda istihdam oluşturan bir Türkiye ve dünya için herkes 
duyarlı olmalı ve elinden geleni yapmalıdır. 

Engelli kardeşlerimiz sadece insanların iyilikseverliğine 
terk edilmeden ayrımcı olmayan iyi kanunların imkânına da 
kavuşturulmalıdır. 

İnsan onuruna yaraşır ve toplumla kaynaşan bir hayat tarzı, 
engellilerin en tabii hakkı ve devletin de öncelikli görevidir. 
Anayasa ve kanunlarımız, engellilerle ilgili olarak evrensel 
değerlerle düzenlemeleri öngörmüş ve devleti engellilerin 
sorunlarına yönelik olarak yükümlü kılmıştır. Devlet, bu 
yükümlülüğünü yerine getirmelidir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, engellilerimizin sorunlarının çözümü ve 
kazanımların daha da artması için, şimdiye kadar olduğu gibi, 
bundan sonra da her türlü mücadeleyi vermeyi, sorunların 
üzerine kararlılıkla gitmeyi sürdüreceğiz. 

Engelliler Haftası’nın, sorunların gündeme gelmesine ve 
çözüm üretilmesine vesile olmasını; tüm engellilerimize ömür 
boyu sağlıklı ve mutlu yarınlar diliyoruz. 
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verilmesini, insanımızın temel hak ve özgürlüklerini sınırlayan 
yasakların kaldırılmasını sağlayan, eğitim ve çalışma hayatının 
önünde engel teşkil eden birçok sorunu çözüme kavuşturan 
Eğitim-Bir-Sen, samimiyetle, cesaretle, kararlılıkla yürüttüğü 
mücadelenin, akıttığı terin, gösterdiği çabanın karşılığını 
almış, mazlumdan, mağdurdan, milli iradeden, medeniyet 
değerlerinden yana duruşuyla eğitim çalışanlarının teveccühü 
kazanmış ve gelinen noktada, sadece ülkemizde değil, 
uluslararası alanda da takip ve takdir edilen bir sivil toplum 
kuruluşu olmuştur. 

Eğitim çalışanlarının haklarının korunması ve geliştirilmesi, 
sorunlarına çözüm bulunması için mücadele veren; 
Türkiye’nin ve dünyanın sosyal ve siyasal meselelerine 
hassasiyet gösteren; 1992 yılından beri kuruluş felsefesinden 
taviz vermeden, ilk günkü azim, heyecan ve kararlılıkla 
yoluna devam eden Eğitim-Bir-Sen, teşkilatının emeğinin, 
çabalarının ve kazanımlarının sonucunda 15 Mayıs 2016 tarihi 
itibarıyla 402 bin 165 üye sayısına ulaşarak yeni bir destana ve 
büyük bir başarıya imza atmıştır. Bu durum, özlük ve özgürlük 
mücadelemizin, müfredat gibi temel eğitim meselelerindeki 
duyarlılığımızın ve tüm genel konularda medeniyet 
değerlerimize uygun duruşumuzun eğitim çalışanlarınca 
teveccühle, katılımcı bir tercihle benimsenerek daha fazla 
güç birliğine dönüştüğünü ortaya koymaktadır. 

Eğitim-Bir Sen’e aidiyet, demokrasi ve kalkınma yolunda tüm 
kaynaklarını harekete geçiren Türkiye ideali etrafında gönüllü, 
bilgili, katılımcı bir seferberliğin derlenip toparlanarak, 
bütünleşmesi sonucudur. Bütünleşmenin, maddi ve 
manevi öncelikler başta olmak üzere, bize yüklediği büyük 
sorumluluğun bilincindeyiz. Aynı bilinç ve sorumluluğumuzun 
artarak sürmesi, birlikteliğimizi daha güçlü ve anlamlı 
kılmaktadır. Bu güç ve birlik, her şeyden evvel Türkiye’nin 
gücü ve birliğine hizmet etmektedir. 

Bizi büyüten, merkezinde güzel ülkemiz ve milletimiz olan 
büyük bir ideal; refah ve kültür seviyesi yüksek, demokratik, 
kardeşlik temelinde toplumsal bütünlüğünü sağlamış bir 
Türkiye idealidir. Bu ideal her türlü ayrımı, hesabı, kimliği, 
ayrışmayı, ötekileştirmeyi önemsizleştirmekte, eritmektedir. 

ışık tutacak, geleceğimizin garantisi, birlik ve beraberliğimizin 
çimentosu olacaktır. 

Başta hükûmet olmak üzere, hepimize düşen görev; gelecekte 
ülke yönetimini devralacak gençlerin, sorumluluk bilinciyle, 
insan haklarına saygılı, özgür bireyler olarak yetişmelerini 
sağlayacak bir zemin hazırlamaktır. 

İçeriden ve dışarıdan emperyalist kuşatma ve kışkırtmalara 
karşı, örgütlü, diri bilinçle bir kez daha karşı koymamızın 
kaçınılmaz olduğu günler yaşıyoruz. Bu dönemde de birlik 
ve bütünlüğümüzü millet olma şuuruyla korumak, daha 
güçlü kılmak gerekmektedir. Onun için, millî, manevi, ahlaki 
sorumluluklarının bilincinde, bilgisi, çalışkanlığıyla örnek, 
geçmişi çok iyi bilen, tarihten dersler çıkarabilen, ülkemiz 
üzerinde oynanan oyunların farkında olan ferasetli, buna 
uygun tavır alabilen basiretli bir gençliğe ihtiyacımız vardır. 

Bu gençliği bedenen ve zihnen yoğuran 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. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, kökleriyle barışık, medeniyet 
değerleriyle bezenmiş bir gençliği önemsiyor; gençliğe daha 
çok değer verilmesi, yatırım yapılması gerektiğine inanıyoruz. 

Bu vesileyle, şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle 
anıyor, iyi bir gençlikle geleceğin bayram olacağını 
düşünüyoruz. 

Zirveden yeni ufukların destanını yazdık 

27/05/2016 

Adalet, hak ve özgürlük talebiyle çıktığı sendikal yolculukta, 
geride bıraktığı 24 yıllık zaman zarfında muazzam bir 
kazanımlar listesine imza atan, anakronik uygulamalara son 
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bakımından zirveden yeni ufuklara yolculukta yeni bir destan 
yazmıştır. 

Kurucu Genel Başkanımız şair, mütefekkir ve eylem adamı 
Mehmet Akif İnan’ın, ‘Hangi düşüncede, fikir kalıbı içinde olursa 
olsun, onun bir insan olarak kabul görmesi, inancından dolayı 
horlanmaması lâzım, isterse benim inancımın zıddı olsun. 
Ben ona da hakk-ı hayat tanınmasının kavgacısıyım” diyerek 
çerçevesini çizdiği sendikal bir anlayışla, emek ve özgürlük 
mücadelesini kararlılıkla veren Eğitim-Bir-Sen olarak, temsil 
ettiğimiz eğitim çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarının 
geliştirilmesi için daha çok ter dökeceğiz; medeniyet ve değer 
odaklı çalışmalarla çözümün paydaşı olarak etkin; aldığımız 
yetki ve sorumluluğun bilinciyle sendikal faaliyetlerimizi 
geçmişte olduğu gibi, yetkin bir şekilde sürdürmenin gayreti 
içerisinde olacağız. 

4/C’lisiyle, hizmetlisiyle, memuruyla, şefiyle, öğretmeniyle, 
idari personeliyle, akademisyeniyle büyük bir aileyiz. Yıllardır, 
mağdurların ve mazlumların sesi, kazanımların adresiyiz ve 
bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. 

Sendikamızın hem nicelik hem de nitelik olarak bugünlere 
gelmesinde emeği olan şube başkanı ve yönetiminden ilçe 
yönetimleri ve işyeri temsilcilerimize; gece gündüz demeden, 
canla başla, adanmışlık duygusuyla, zamanının önemli bir 
kısmını sendikal mücadelemize hasreden bütün üyelerimize 
teşekkür ediyoruz. 

Bize cevap vermek yerine emek verenlere hesap 
verin 

13/06/2016 

Devlet idaresinin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı 
yolunun açık olması elbette hukuk devletinin bir gereğidir. 
Yargı hakkını kullanırken, sivil toplum kuruluşu olan 
sendikaların hak ve mağduriyetler bağlamında bireylerden 
çok daha özenli olma sorumluluğu vardır. Türkiye’de 
sistemi tıkamak ve idareyi çalışamaz hale getirmek gayesi 
dışında bir işlev görmeyen anlayışlar yüzünden emekler 
heba olmakta, kaotik ortamlar üretilerek enerji kayıplarına 

Biz bu duygu ve yaklaşımla bütün bir Türkiye’yi kucakladık, 
kucaklıyoruz. Yapay, zorlama ayrımlarla insanımızı 
dışlamadık, itmedik, ötekileştirmedik. Kucaklaşma, haksızlık 
kimden gelirse gelsin karşısında olma, mazlum ve mağdura el 
uzatma bizi daha da büyüttü ve Türkiye ile birlikte büyümeye 
devam edeceğiz. Türkiye ile birlikte büyük hayallerimiz, 
düşüncelerimiz, umutlarımız, amaçlarımız var. Bugün 
ulaştığımız sayının asıl ifade ettiği işte bu duygu, gönül ve 
ideal birlikteliğidir. 

Darbecilerin, yasakçıların karşısında, milletin yanında yer 
alan, medeniyet değerlerimizi kendine rehber edinen, hak ve 
özgürlüklerin gelişmesi için eğitim çalışanları adına mücadele 
vererek kazanım üstüne kazanım sağlayan; mağdurların hak 
arama adresi, mazlumların güçlü sesi haline gelen Eğitim-Bir-
Sen, yeni üyelerle daha da güçlenmiş ve genel yetkide 5. yılına 
girmiştir. 

Bütün il, ilçe ve işyerlerinde örgütlenen, Türkiye’nin emek, hak, 
demokrasi, sivilleşme ve özgürleşme bağlamında milletin özü, 
çalışanların gören gözü, işiten kulağı, tutan eli olan Eğitim-
Bir-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı’nda 310 bin 873 olan üye sayısını 
366 bin 505’e, üniversitelerde 27 bin 197 olan üye sayısını 32 
bin 259’a, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda 2 
bin 248 olan üye sayısını 3 bin 393’e, Türkiye ve Orta Doğu 
Amme İdaresi Enstitüsü’nde (TODAİE) 7 olan üye sayısını 8’e 
çıkarmış, toplamda 402 bin 165 üye sayısıyla ne kadar isabetli 
bir sendikacılık yaptığını bir defa daha göstermiştir. Bu 
sonuç, eğitim çalışanlarının hizmet sendikacılığını ideolojik 
sendikacılığa tercih ettiğini de tescil etmiş; ilkeli, tutarlı, 
sorunlardan beslenmeye tevessül etmeyen, kazanımlarını 
akademik ve kültürel faaliyetlerle taçlandırarak anlamlı kılan 
sendikacılık anlayışının revaçta; etnik ayrışmaya ve ideolojik 
saplantılara dayalı kısmi sendikacılığın ise iflasta olduğunu 
gözler önüne sermiştir. 

Eğitim-Bir-Sen’in, kurulduğu günden bu yana, etkili ve yetkili 
sendika olma yolunda verdiği mücadele, yaptığı çalışmalar 
15 Mayıs 2011’de genel yetkili sendika olarak Türkiye’nin en 
büyük sivil toplum kuruluşu olma hüviyetiyle daha da anlam 
kazanırken, sendikamız bugün hem nicelik hem de nitelik 
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düzenleme yapanları cezalandırma hırsıyla hareket edip 
faturasını her zaman çalışanlara ve emek verenlere 
ödetmişlerdir. O yüzden şu an sistem, yapılan düzenlemelerin 
doğurduğu haklara karşı mahkemelerin verdiği kararlarla her 
seferinde biraz daha yozlaşmıştır. Yıllar içinde bu, ‘ifsat et, 
tıka, yönetilemez hale getir’ mantığıyla millet ve emekçiler 
hep mağdur edilmiştir. Maalesef çoğu zaman mahkemeye 
müracaatta maksat, hak aramak değil, problem yaratmak 
olmuştur. 

Bunun yanında sınav konuları arasında başta Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu 
yer almaktadır. Bu alanlarda “Atatürkçülük” konusu zaten 
işlenmiş ve adayların bilgisi ölçülmüşken, ayrıca tarih dersi 
müfredatının kapsamına giren “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp 
Tarihi” konusunda soru talep etmek tartışmaya açıktır bir 
konudur. 

Bu konuyu bile Atatürk düşmanlığı şeklinde manipüle eden 
bazı sendikaların skolastik dönemi hatırlatan dogmatik 
tavırlarının hiç kimseye zerre katkısı olmayacaktır. Yargının 
tarafsızlığı, peşin hükümlerden ve ideolojik saplantılardan 
kurtulmayı da kapsayan bir durumdur. Hukukun sadece 
objektif iyi niyet sahiplerini koruması gerekirken, “28 Şubat” 
günlerindeki bir kısım yargıçların yaptığı gibi davanın tarafları 
arasında lehinde-aleyhinde taraf tutmak gibi ideolojik 
tavırların hâlâ sergileniyor olması ise ayrıca üzücü bir 
durumdur. 

Bugün ortada duran tek gerçek; binlerce eğitim çalışanının 
verdiği emeğe kimin sahip çıktığını, kimin sistemi kilitlemek 
adına haset kokan hamaset nutuklarıyla çalışanlara sırtını 
döndüğünü, kimin kendi ideolojik hezeyanlarını insanın 
ve emeğinin üzerinde tutup sorumsuzluğa devam ettiğini 
görmektir. 

sebep olunmaktadır. Bunun en son örneğini, okullara 
yönetici seçiminde yapılan yazılı sınavda “Atatürk İlkeleri ve 
İnkılâp Tarihi”nden soru sorulmaması üzerine açılan idari 
dava ve bunun sonucunda Danıştay’ın verdiği yürütmeyi 
durdurma kararı oluşturmaktadır. Bu yürütmeyi durdurma 
kararıyla, binbir ümitle fedakârlıkta bulunarak aylarca sınava 
hazırlanan, emek veren, ter döken, nihayetinde başarılı olan 
on binlerce müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı adayı 
mağdur edilmiştir. 

Yönetici görevlendirmesinin yazılı sınav sonuçlarına göre 
yapılması kararı alındığında üyelerinin sınavda başarılı olması 
adına “kuru cenk havası” estirmenin dışında hiçbir destek 
enstrümanı üretmeyen sendikalar, göz kırpmadan emek 
cellatlığına soyunmada bir beis görmemişlerdir. 

Bugünlerde başka bir sendikanın yedeğine giren, hizmete 
töhmet, faydaya iftira muamelesi yapan; sendikamıza, eğitim 
çalışanlarına, bürokratlara hakaret etmeyi hak arama sanan 
müflis tüccar mantığındaki sendikaya ‘çürüyen şey en fazla 
gübre olur’ gerçeğini hatırlatıyoruz. Yaşadığı üye kayıplarıyla 
her geçen yıl çaptan düşen, eridikçe hırçınlaşan, kin kusmak 
için fırsat kollayan, nerede durduğu ve neyi savunduğu belli 
dahi olmayan sendikanın ağzı bozuk yöneticisinin diliyle 
konuşmak için bazı değerlerden yoksun olmak gerek. 

Biz hizmet odaklı sendikal anlayışımız ve her zaman ahlakı 
önceleyen duruşumuz nedeniyle; haset dolu, kindar dilleriyle 
kustukları tezvirata cevap verme lüzumu dahi görmüyoruz. 
Lakin eğitim çalışanlarının yarısının teveccühüne mazhar 
olmuş yetkili sendika sıfatıyla üyelerimize ve sınavda 
başarılı olmuş, bizden beklentisi olan eğitim çalışanlarına 
karşı sorumluluğumuzun gereği olarak, konunun açıklığa 
kavuşması, haksızlığın giderilmesi yönünde çaba sarf etmeyi 
önemli buluyor, bu sorumlulukla hareket ediyoruz. 

İstihdam ve görevlendirmelere yönelik her türlü düzenlemeyi 
bir şekilde mahkemelik etmeye alışmış, düzenlemeleri 
çalışanların emeği, kazancı, hakları ve mağduriyetleri 
zaviyesinden ziyade haset ve müzmin muhalefet kapsamında 
ele almayı huy edinmiş sendikalar her seferinde güya 
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üzere, eğitim çalışanlarının huzuru ve istihdamı, milletimizin 
geleceği ve ülkemizin nitelikli bir eğitim sistemine kavuşması 
için yetkilileri aşağıdaki sorunları çözmeye davet ediyoruz. 

Öğretmen ihtiyacı 

Eğitim sistemindeki reformların kalıcı olabilmesi için, 
okullarda boş ders kalmamalı ve sınıflarda sadece kadrolu 
öğretmenler olmalıdır. Bu konuda köklü bir çözüme gidilmesi 
ve öğretmen ihtiyacı olan yerlere öğretmen adaylarının 
dengeli bir şekilde atanması konusunda bir planlama 
yapılması gerekmektedir. Bu amaçla, bir yandan YÖK ile 
daha sıkı bir iş birliği içerisinde Bakanlığın orta ve uzun 
vadeli öğretmen ihtiyacı ile yükseköğretim kurumlarının 
eğitim ve fen-edebiyat fakülteleri ile pedagojik formasyon 
kontenjanlarının müştereken belirlenmesi; diğer yandan 
norm kadro esaslarında köklü değişikliğe gidilerek ders 
saatinin yanında öğrenci sayısı, okul büyüklüğü, coğrafi 
konum, bulunulan bölgenin sosyo-ekonomik durumu ve 
OECD kriterleri gibi çok sayıda değişkenle belirlenen bir norm 
kadro düzenlemesi yapılmalıdır. Öğretmen ihtiyacı, ücretli 
öğretmenlik/vekil öğretmenlik gibi palyatif uygulamalarla 
değil, kadrolu öğretmen istihdamıyla giderilmelidir. 

İstihdamda güçlük çekilen bölgelere    
teşvik uygulanması 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere, 
kalıcı öğretmen istihdamının sağlanması için zorunlu hizmet 
bölgelerinde görev yapan öğretmenlere, illerin veya yerleşim 
yerlerinin sosyal, ekonomik, kültürel ve ulaşım imkânları 
dikkate alınarak, kalkınmada öncelikli hizmet tazminatı 
verilmesiyle ilgili düzenleme yapılmalıdır. Bu tür uygulamalar, 
hem açığın kapatılması hem de bölgenin zorluğuna göre 
eğitim çalışanlarının yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi 
bakımından gereklidir. 

Şûra kararları 

Alkollü içki ve kokteyl hazırlama dersinin kaldırılması, ilkokul 
1, 2 ve 3. sınıflara da din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin 
konulması, ortaokulda hafızlık eğitimi alacak öğrenciler için 
ara verme süresinin 1 yıldan 2 yıla çıkarılması ve ara verilen 

Yeni döneme sorunları çözerek ve yenilenerek 
girmeliyiz 

16/06/2016 

2015-2016 eğitim-öğretim yılının ikinci kanaat dönemi, 
öğrencilerimizin çalışma ve özverilerinin karşılığını alacakları 
karne heyecanıyla sona eriyor. Böylece öğrencilerimiz için 
dinlenme, öğretmenlerimiz için yenilenme, yöneticilerimiz 
için ise sorunların tespiti ve çözümü için bir fırsat dönemine 
giriyoruz. 

Öğrencilerimizin daha iyi bir sistemde yetişmeleri; öğretmen, 
yönetici, şef, memur ve hizmetlilerimizin iş barışı içerisinde 
daha nitelikli ve verimli bir performans ortaya koyabilmeleri 
için bazı sorunları ve çözüm önerilerimizi kamuoyuyla 
paylaşmak istiyoruz. 

Bugüne kadar elde edilen haklar, özgürlükler ve 
kazanımlarımızı kalıcı hale getirecek, millet iradesini 
önceleyecek, hayatın her alanında kendini hissettirecek yeni 
bir anayasanın hayata geçirilmesini çok önemli buluyoruz. 
Yeni anayasa ile birlikte insan gerçeğimiz ve medeniyet 
değerlerimizle uyumlu bir müfredatın bir an önce yürürlüğe 
girmesi için üzerimize düşeni yapacağız. 

Eğitim-öğretim; düşü, gerçeği, ideali, kabiliyetleri ile doğrudan 
insanı, insan kaynaklarını yetiştirme faaliyetlerinden 
dolayı milletin bugünü ve yarını için hayati öneme sahiptir. 
İdeolojik kaygılarla bezeli, köhnemiş, verimsizliği ortada bir 
eğitim programıyla başarıya ulaşılamaz. Araçların, amaç 
ve yöntemlerin değiştiği, her şeyiyle başkalaşan dünyada 
sistemi hem maddi hem de milli ve medeniyet değerlerimize 
uygun formatta yenilemek mecburiyete dönüşmüştür. Yeni 
müfredat, biçimi ve muhtevasıyla akıllı, bilgili, ahlaklı, vicdanlı, 
özgür, ekip çalışmasını bilen, başaran, cesur, araştırmacı 
bireyler yetiştirmeyi amaçlamalıdır. 

Yeni anayasa ile taçlanacak toplumsal bütünleşme ve 
olgunluk, hazırlanacak yeni müfredatın da daha yararlı 
sonuçlar almasını kolaylaştıracaktır. 

Genel yetkili sendika olarak, yeni döneme kadar, 19. Milli 
Eğitim Şûrası’nda alınan kararların uygulanması başta olmak 
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Öğretmenlik kariyer sistemi 

Anayasa Mahkemesi’nin Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında 
Yükselme uygulamasına yönelik olarak verdiği iptal kararı ve 
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun mahkeme kararıyla 
kariyer basamağı unvanı elde edilemeyeceği noktasındaki 
içtihadı sonrasında kariyer basamakları sürecinin yasal 
belirliliğe kavuşturulmaması, adeta unutulmaya terk edilmesi 
pek çok hak kaybına neden olmuştur. 9 yıldır öğretmen 
kariyer basamaklarına ilişkin uygulama yapılmamaktadır. 
Öğretmenler haklı bir beklenti içerisindedir. Bu çerçevede 
paydaşların görüşleri ve talepleri doğrultusunda herkesin 
yararlanmasına açık, özgün, maddi ve manevi açıdan 
tatminkâr bir kariyer sistemi ivedilikle tatbik edilmelidir. 

Temel Lise/Dershane Sistemi 

6528 sayılı Kanun’un dershanelere ilişkin hükümlerinin 
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi temel liselerin 
statüsünü, ortaöğretim sistemindeki yerini, bu kurumlardan 
beklenen fayda ve icra edecekleri fonksiyonu da tartışmalı 
hale getirmiştir. Fiiliyatta bu kurumların okul adı altında 
faaliyet gösteren dershanelerden farkı olmadığı yönünde 
ciddi tereddütler bulunmaktadır. Bu durum, yükseköğretim 
programlarını kazanmasına rağmen formel eğitim al(a)mamış 
bir kitlenin oluşması gibi çok ciddi sıkıntılara gebedir. Bu 
kurumlar ciddi bir dönüşüme tabi tutulmalıdır. 

Anayasa Mahkemesi kararı sonrası dershaneler tekrar 
faaliyete geçmiş; eşitsizliğe ve adaletsizliğe yol açan sistem 
hızla yeniden organize olmuştur. Dershanelerin ortadan 
kaldırılmasının yolu, takviye kurslarının niteliğinin artırılarak 
ders dışı destek hizmeti sunucuları olarak dönüştürülmeleri, 
ortaöğretime ve yükseköğretime girişte sunulacak rehberlik 
servislerini de kapsayacak şekilde içeriğinin çeşitlendirilmesi, 
okulda verilen eğitimle yakın bağlantı içinde yürütülmesi 
sağlanarak dershanelere olan talebin takviye kursları 
ekseninde okula yönlendirilmesi hedeflenmelidir. 

Müdür başyardımcısı/yardımcısı görevlendirmesi 

Eğitim kurumları müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı 
görevlendirme süreci, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları 

sürelerde öğrencilere dışarıdan sınav hakkı verilmesi, değerler 
eğitimine öğretim programlarında etkin bir şekilde sarmallık 
anlayışla yer verilmesi, öğretmenlere 3600 ek gösterge 
ve 4 yıla bir yıpranma payı verilmesi, Osmanlı Türkçesinin 
Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinde 
zorunlu, diğerler liselerde ise seçmeli ders olarak okutulması, 
ortaokullarda 5, 6 ve 7. sınıflarda birer saat rehberlik dersinin 
konulması başta olmak üzere, 19. Milli Eğitim Şûrası’nda alınan 
kararlar hayata geçirilmelidir. 

Karma eğitim dayatması 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda yer alan, “Okullarda 
kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır’ ibaresi 
değiştirilmeli, karma eğitim dayatması yerine, tek cinsiyetli 
eğitim veya karma eğitim görme konusunda veliye ve 
öğrenciye seçme hakkı tanıyan bir düzenleme yapılmalıdır. 

Kılık-kıyafet uygulaması 

Darbe ürünü, demokrasiye ve insan haklarına aykırı kılık-
kıyafet yönetmeliğinin değiştirilmesi için ilk adımı atmak Millî 
Eğitim Bakanlığı’na düşmektedir. Bakanlığın merkez ve taşra 
teşkilatı ile bağlı tüm kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar, 
mesai saatleri içinde ve resmi görevlerinin ifasında, mevcut 
yönetmelik hükümlerine bağlı kalmaksızın, milletimizin 
değerlerine ve toplumca genel kabul görmüş esaslara göre 
kılık-kıyafetlerini serbestçe seçebilmelidir. Bu konuda 
başlattığımız sivil itaatsizlik eylemi, talebimiz karşılanıncaya 
kadar devam edecektir. 

Okullara bütçe 

Okul yöneticilerinin görevlerini yapmalarının önündeki 
en büyük engel olan okulların bütçe sorunu; öğretmeni, 
yöneticiyi ve veliyi karşı karşıya getirmekte, bundan en 
fazla zararı yine okul yönetimleri görmektedir. Milli Eğitim 
Şûrası’nda, sendikamızın sunduğu tekliflerden olan ve şûra 
genel kurulunca da kabul edilen okullara bütçe verilmesi 
kararı, yeni eğitim-öğretim yılında uygulanmalıdır. Merkezi 
bütçeden, öğrenci başına ödenek uygulamasına geçilmeli, 
okullarda tahsildarlık dönemi artık kapanmalıdır. 
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Millî Eğitim Bakanlığı, eğitimcilere yönelik her saldırının sıkı 
takipçisi olarak, suçluların cezalandırılmasını sağlamalıdır. 
Bakanlık, Hukuk Müşavirliği kanalıyla yargıya intikal etmiş 
davalarda kendi personelinin yanında olduğunu göstermeli, 
nerede duracağı belli olmayan bu şiddet olaylarının bir 
an önce son bulması için gereğini yapmalıdır. Ayrıca, 
öğretmenlerimizin özlük, mali, sosyal hakları ve çalışma 
şartları, itibar ve saygıyı temsil edecek şekilde düzenlenmeli 
ve geliştirilmelidir. 

Tacizciler en ağır şekilde cezalandırılmalıdır 

Geride kalan eğitim-öğretim yılında, maalesef bazı taciz ve 
istismar olayları gündeme gelmiştir. Eğitim kurumlarında 
cinsel taciz ve istismar istatistikleri incelendiğinde, konunun 
acil tedbir gerektiren bir boyuta ulaştığı görülmektedir. Taciz 
yapan her kim olursa olsun, hak ettiği muameleyi görmeli, en 
ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Bakanlık, taciz ve istismar 
iddialarının üzerine giderek konu adli makamlara intikal 
etmeden evvel gerekli tahkikatı tamamlayıp inisiyatifi eline 
almalı, öğretmenlerin ve eğitim kurumlarının yıpratılmasının 
önüne geçmelidir. 

Liselerde yeni bir Gezi provasına müsaade  
edilmemelidir 

Son günlerde bazı liselerimiz maalesef birilerinin provokatif 
eylemleriyle gündeme gelmektedir. Okul yöneticilerine 
yönelik sistematik protestolarda öğrenciler dışarıdan 
manipüle ve istismar edilmektedir. Yeni bir Gezi kalkışması 
zemini arayanlar, bugün liseliler üzerinden yeni bir 
hazırlık içerisindedir. Eğitim-öğretim ortamlarını, oradaki 
çocuklarımızın masumiyetini perde arkasında tezgâhlanan 
kirli emel sahiplerinin istismar etmesine fırsat verilmemelidir. 
Velayeti velilerde olan çocuklarımız illegal yapıların telkinlerine 
terk edilmemeli, velilerimiz çocuklarıyla bu dönemde daha 
sıkı ilgilenmelidir. 

Tatil dönemi sorunların çözümü için    
fırsata dönüştürülmelidir 

Milli Eğitim Bakanlığı, sona eren eğitim-öğretim yılının 
bilançosunu çıkararak, başta eğitim çalışanlarının mali 

Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik’in yazılı 
sınavı düzenleyen 15. maddesinin Danıştay 2. Dairesi’nce, 
“yazılı sınav konuları arasında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
konusunda yer verilmemesi” gerekçesiyle yürütmesinin 
durdurulması kararı üzerine durdurulmuştur. Bu durum, yazılı 
sınava girerek müdür başyardımcısı/müdür yardımcısı olarak 
görevlendirilmeyi bekleyen yönetici ve öğretmenlerimizin 
mağduriyetine sebebiyet vermiştir. Diğer taraftan, müdür 
başyardımcısı ve müdür yardımcılarından görev süresi 
sona erenlerin müdürlerin inhaları üzerine görev sürelerinin 
uzatılmasına ilişkin yönetmelik hükmünün yürütmesinin 
durdurulması kararı da bir başka mağduriyet kaynağı teşkil 
etmektedir. Yazılı sınava başvuramayan bu kişiler yönünden 
yazılı sınav sonucuna göre görevlendirme de mümkün 
olamayacağından sorun devam etmektedir. Bakanlık, bu 
konuda hak kayıplarına sebebiyet vermemek ve yönetim 
boşluğu oluşturmamak adına mevcut müdür başyardımcısı 
ve müdür yardımcılarını geçici görevlendirme yoluyla kendi 
eğitim kurumlarında bırakmalı; gerekirse hızlı bir yönetmelik 
değişikliğiyle yazılı sınavda başarılı bulunanlar ile görev süresi 
inha üzerine uzatılması mümkün olanları da kapsayacak 
şekilde yönetici görevlendirme sürecine yeniden işlerlik 
kazandırmalıdır. 

Proje okulları 

Eğitim kurumlarının proje okulu olarak belirlenmesinde 
temel kıstas, kendinden beklenen başarıyı sağlayamayan 
okulların eğitimin niteliğinin artırılmasında örnek 
uygulamalar haline getirilmesi, bulunduğu çevredeki diğer 
okulların kendilerindeki eksikliklerin farkına varmasının ve 
geliştirmesinin sağlanması olmalıdır. Olumsuz şartlar altında 
eğitim kurumlarını, bulundukları sosyo-ekonomik çevrenin 
ortalama başarı düzeyinin üzerinde bir başarıya ulaştıran 
yönetici ve öğretmenlerin haklarının korunması gereklidir. 
Bu eğitim kurumlarındaki yönetici ve öğretmenler mağdur 
edilmemelidir. 

Öğretmenin itibarı ve şiddet 

Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olayları son dönemlerde 
iyice artmış ve okullarımızda yaygın bir sorun hâlini almıştır. 
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Oradaki gerekçe bizim karşı çıkışımızın da kanıtıdır. 

Sözleşmeli öğretmenlik şimdi, 2006 yılında olduğu gibi, 
hiçbir plan, program yapılmadan özlük hakları vb. sonuçları 
konusunda hiçbir öngörü ve analiz yapılmadan sadece 
öğretmenin kalıcı istihdamının sağlanmasının cebri bir yolu 
olarak kullanılmak istenilmektedir. Sözleşmeli öğretmenliği 
yeniden hayata geçirmek istemek, geçmişten ders almamak, 
eğitim-öğretim hayatına olumsuz yansımalarını görmemek 
ve kestirememek, yer değiştirme başta olmak üzere özlük 
haklarına ilişkin mahkeme kararlarını dikkate almamak, 
yürütülmesi zor, umulan hedefe erişmenin neredeyse 
imkânsız olduğu, şevk kıran cebri bir düzeni yeniden kurmak 
istemektir. 

Sosyo-ekonomik açıdan yeterince gelişememiş bölgelerde 
öğretmenlerin kalıcı istihdamlarını sağlamanın yolu 
mahkemelerden dönecek cebri tedbirler değil, cezbedici 
teşviklerdir. Bu yöndeki tespitimizi aynen deklare ediyoruz. 
Maksat, öğretmen istihdamında zorluk çekilen bölgelerde 
uzun vadeli, kalıcı bir istihdam sağlamak ise genel yetkili 
sendika olarak toplu sözleşme masalarında defaatle dile 
getirdiğimiz üzere söz konusu bölgelerde öğretmenlerin 
kalıcı olarak görev yapmalarını teşvik edecek katkılarda 
bulunmaktır. Öğretmen istihdamında güçlük çekilen 
bölgelerdeki istihdam sorununu, mesleğe aidiyeti zorlaştırıcı, 
kendini güvende hissetmeyen zoraki şartlar içinde bırakılmış, 
aile bütünlüğünü tehdit eden sözleşmeli öğretmenlik 
veya ücretli öğretmenlik gibi palyatif yollar değildir. Konu, 
Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 
2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararının ekinde yer alan 
II. Sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler ve (F) Sağlık Hizmetleri 
sınıfında yer alan personele görev yaptıkları bölgelere göre ek 
tazminat ödenmesi uygulaması çerçevesinde ele alınmalıdır. 
Teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıfını, sözleşmeli 
personel ve yer değiştirme yasağı gibi uygulamalarla zorla 
göndermekten kaçınan iradenin, eğitime verdiği önem sözde 
mi kalacaktır? 

Sözleşmeli öğretmenlikte, kadro hakkını kazanmak için 
bir öğretmenin aile bütünlüğünden vazgeçmesi, bunun 
yanında bazı temel hakların gasp edilmesi, kadro için sadece 

ve sosyal hakları ile çalışma şartları olmak üzere, eğitim-
öğretimin kalitesine ve çıktılarına olumsuz etkisi olan 
sorunlara, yeni eğitim-öğretim yılından evvel çözüm 
bulmalıdır. 

Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz, insan varoluşunun doğal 
işleyen mahiyeti gereği, anlama ve düşünme faaliyetlerini 
tatile çıkarmak gibi bir yanılgıya düşmeden, ‘insan, bilmekle 
yorulmaz, tersine bilmemekle atalet kazanır. Asaletle atalet 
yan yana duramaz’ ilkesi doğrultusunda hareket etmelidir. 
Bizler, çalışmak için dinlenir, dinlenmek için çalışırız, 
çalışmalıyız. 

Bu duygu ve düşüncelerle, bütün eğitim çalışanlarına ve 
öğrencilerimize iyi bir dinlenme ve yenilenme dönemi diliyor; 
yeni eğitim-öğretim yılının daha nitelikli ve verimli geçmesi 
için, dikkat çektiğimiz sorunların çözülmesi gerektiğini bir 
defa daha ifade ediyoruz. 

Bakanlık, öğretmen istihdamında cebreden değil 
cezbeden taraf olmalıdır 

01/07/2016 

Sözleşmeli öğretmenlik gibi daha önce denenmiş, sonuçları 
görülmüş ve vazgeçilmiş bir uygulamanın yolunu tekrar açan 
kanun maddesi teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu’ndan maalesef geçmiş bulunmaktadır. 
Konunun gündeme geldiği ilk andan itibaren ve Meclis’e 
sevk edilme aşamasındaki kritik süreçlerde bu tasarıyı 
eğitim ve eğitimcinin yararına görmediğimizi, sakıncalarını, 
itirazlarımızı yetkililere ve komisyon üyelerine ilettik. Sahada 
olan, öğretmenler odasının psikolojisini bilen en büyük 
mesleki örgütlenme olarak mesleğin bugüne ve geleceğine 
dair perspektifi açıkça ortaya koyarak “cezbi yollar varken ve 
arzulanıyorken cebri yollara tevessül etmek birçok tartışmayı 
yeniden başlatacak, kimseye bir şey kazandırmayacaktır” 
dedik. 

Sözleşmeli personelin memur kadrosuna geçirilmesine 
ilişkin 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin aynı parti 
hükümeti döneminde ortaya konulan gerekçesi bugün aynen 
cari iken, bunun hilafına bir adım atmaya çalışmak çelişkidir. 
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Başbağlar’da terörün din, inanç, insanlık ve vicdan 
değerleriyle zerre kadar ilgili olmadığı bir kez daha net bir 
şekilde görülmüştür. Kim yaparsa yapsın ve nasıl yapılırsa 
yapılsın, katliamların, terör ve şiddet eylemlerinin, doğrudan 
millet ve ülke bütünlüğümüzü çökertmeyi, bu olmuyorsa 
bölüp parçalamayı, dahası sürekli kaotik ortam oluşturarak 
gelişmemizi ve huzuru engellemeyi, böylece başarı ve 
verimliliği düşürmeyi hedef aldığı açık gerçektir. Her şeye 
rağmen sevgiyi, barış, kardeşlik ve dayanışmayı, sosyal etkisi 
en yüksek değer olarak yaşadığımız bu günlerin samimi 
içtenliğini, her zaman ve ülkenin her yerinde kökleştirerek 
kardeşliği tahkim etmeliyiz. Bu duruş ve bu yaşama biçimi, 
kökü içeride ve dışarıda olan şer odaklarına verilecek en asil 
ve en net cevaptır. 

Demokratikleşmenin tam yansıması, hukukun tam bir işlerlik 
kazanması için Başbağlar katliamı başta olmak üzere hiçbir 
olayın faili meçhul kalmaması büyük önem arz etmektedir. 
Bu tür olaylar, üzerine kararlılıkla gidilerek çözülmeli; karanlık 
odaların ve odakların perdeleri aralanmalı, failler ortaya 
çıkarılarak cezalandırılmalıdır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, millet düşmanlarının bir daha böyle 
alçakça saldırılara cesaret edememeleri için bu olayların 
aydınlatılmasını, faillerin cezalandırılmasını istiyoruz. 
Değerlerini savunduğumuz, keder ve sevincinde bir 
olduğumuz insanımızın bir daha böyle acılar yaşamamasını, 
sosyal barışın kök salmasını, yaralı vicdanların tez zamanda 
teskin olmasını temenni ediyoruz. Başbağlar’ın acı, buruk 
hatırası vesilesi ile her türlü zulüm ve terörü bir kez daha 
şiddetle tel’in ediyor; şu anda yaşadığımız barış, kardeşlik 
ve dayanışma duygularının tüm Türkiye’ye, bütün ümmet 
coğrafyasına yayılmasını niyaz ediyoruz. 

Hukuk işletilmeli, adalet tesis edilmelidir 

21/07/2016 

15 Temmuz darbe girişimiyle millî iradeye yapılan saldırı, 
milletimizin direnişi, güvenlik güçlerimizin kahramanca 
mücadelesi başta olmak üzere, millet iradesini savunan tüm 
sivil toplum örgütlerinin cansiperane duruşuyla akamete 
uğratılmış, çok şükür tehdit şimdilik bertaraf edilmiştir. 

mülakatın belirleyici unsur olması da tartışmaya açık bir 
durumdur. 

Hükûmeti ve Bakanlığı, ilerleyen zamanda geri adım atmak 
durumunda kalacağı bu hatalı uygulamadan vazgeçip 
öğretmeni teşvik ile şevklendirecek, istihdam olarak kalıcılığı 
sağlayacak uygulama açısından süreklilik arz edecek 
yöntemlere davet ediyoruz. 

Zamanın solduramadığı acının adı Başbağlar 

05/07/2016 

Ümmetin içinden geçtiği sıkıntılara ülkenin yakın geçmişindeki 
kimi hazin acıların hatırası da eklenince, sevinç günleri olarak 
yaşanması gereken bayramlar, en azından yaşayanlar ve 
unutmayanlar nezdinde biraz buruk geçmektedir. Evet, 
bayram olarak idrak ettiğimiz bugün, ne yazık ki, 23 yıl önce 
Başbağlar katliamına maruz kalan ülke ve insanımıza, yıllarca 
unutulmayacak koyu bir acı yaşatılmıştır. Türkiye, 1993’ün 5 
Temmuz sabahı Erzincan’ın Başbağlar köyüne düzenlenen kan 
dondurucu bir katliam haberine uyandı. Akşam karanlığında 
köye gelen yüz civarında silahlı katil sürüsü, emir aldıkları 
millet düşmanı karanlık odakların istek ve talimatlarına uygun 
olarak köyün giriş ve çıkışlarını tutmuş, telefon hatlarını 
kesmişti. Köyün dünya ile bağlantısını kesen silahlı kişiler, her 
şeyden habersiz ve savunmasız masum köylüleri meydanda 
toplayarak; çocuk, kadın, yaşlı, bebek demeden 33 kişiyi 
kurşuna dizmiş, ardından yuvalarını ateşe vermişti. Katliam 
iki gün önce vuku bulan Sivas olaylarına misillemeymiş gibi 
gösterilmek istenmişti. Sinir uçları tahrik edilen Anadolu’nun 
tepki vermesi suretiyle, güya kardeşin kardeşi kırdığı bir iç 
savaş planlanmıştı. 

Kendi kurgucu aklına güvenen milletin ferasetinden habersiz 
alçak örgütlerin, bu hain, kanlı, kirli planları her zaman 
olduğu gibi milletimizin derin basireti ve suhuleti ile işlemez 
olmuştur. Millet, daha önceki tecrübelerinin de yardımıyla bir 
ucu 28 Şubat darbesine çıkan kurguyu görmüş, adeta dişini 
sıkıp bağrına taş basarak, onurlu, demokratik tepkisi için her 
zaman meşru zemini tercih etmiştir. 
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Zafer bu milletin karakterinde var 

29/08/2016 

30 Ağustos, bağımsızlık inancımızı, özgür ve bağımsız yaşama 
kararlılığımızı bütün dünyaya bir defa daha ilan ettiğimiz 
‘Büyük Zafer’in 94. yıldönümüdür. Ağustos, tarih boyunca 
milletimiz için hep zaferler ayı olmuştur. Malazgirt, Mohaç, 
Çaldıran, Mercidabık ve Cumhuriyet’e giden çok önemli bir 
aşama olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi gibi birçok 
zafer bu ayda gerçekleşmiştir. Bu zaferler, milletimizin, istiklal 
ve istikbali, varoluş inancının ve kararlılığının vazgeçilmez 
karakteri olarak düşündüğünü kanıtlamıştır. 

Öteden beri yok edilmek istenen bir milletin, imanla, cesaretle 
sürdürülen var olma azmi hep zaferlerle sonuçlanmıştır. Bu 
milletin evlatlarının vatan, özgürlük ve ulvî amaçlar uğrunda 
tereddütsüz hayatlarını kaybetmeleri, gözünü kırpmadan 
şehadet şerbetini içmeleri, bugünkü nesillerin heyecan ve 
ideallerini beslemiş, onları ortak değere dönüştürmüştür. 

Emperyalist odakların yerli taşeron ve işbirlikçi hainleri 
aracılığıyla gerçekleştirdikleri terör saldırıları, darbe ve işgal 
girişimleri, canlı tutulan İslam ve istiklal ruhunun direnişiyle 
bozguna uğratılmıştır. Bu değerler, ilim, iman, dayanışma ile 
daha da muhkem kılınmalıdır. 

Özellikle 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin, çelikleşen milli 
iradenin direnişiyle püskürtülmesinden sonra, ülke ve millet 
olarak içinden geçtiğimiz bu zor, sıkıntılı dönemde birlik ve 
beraberlik içinde tesis edilecek barış ve kardeşlik ruhu, zaferi 
tamamına erdirecektir. 

Bugün içinde bulunduğumuz zorlukları, sıkıntıları aşmanın, 
sorunlarımızı çözmenin yolu, birlik ve beraberliğimize giden 
yolda kilit taşlarını daha da sağlamlaştırmaktan geçmektedir. 
Vatan ve birlikte millet olma şuurunu, bütün hesapların, 
kaygıların üzerinde, bizi bir arada tutan, bizi ‘biz’ yapan üst 
değerlerimiz olarak hep canlı tutmalıyız. 

Bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü dünyaya haykıran bu 
zaferin mimarı atalarımız gibi farklılıklarımızı çatışma ve 

Demokratik devletler halkın selametini ve yönetimin 
güvenliğini sağlayabilmek için hukuk çerçevesinde bazı 
tedbirler almak zorunda kalabilirler. Bugün bazı demokratik 
ülkelerde terör saldırıları sebebiyle bunun en güncel örnekleri 
halen yaşanmaktadır. 

Millet iradesine karşı girişilen darbenin hazırlanmasında 
ve uygulamaya konulması kapsamında bu kişilerin kamu 
görevlisi olması, dahası kamu yetkisine, otoritesine yön veren 
bürokratik makamlarda bulunmasının oluşturacağı muhtemel 
risklerin izale edilmesi devletin vatandaşlarına yönelik 
sorumluluklarının başında gelmektedir. Devlet, bu kapsamda, 
darbe girişimcilerinin ve kamu içindeki destekçilerinin 
temizlenmesi, kamuyla tüm irtibatlarının kesilmesi, bu kamu 
görevlileri içinde ihanet çetesiyle ilgili olanlar varsa bunlar 
hakkında gerekli hukuki ve idari işlemin yapılabilmesi için 
hukuken açığa alma işlemine müracaat etmiştir. 

Bu çerçevede, Milli Eğitim Bakanlığı’nda da gerekli çalışmalar 
yapılmış ve açığa almalar yapılmıştır. Türkiye, bu açık darbe 
ve işgal kalkışmasına rağmen hukuk devleti niteliğini askıya 
almadan bütün tedbirleri almalı, uygulanacak kararları, 
yapılacak her tür iş ve işlemleri anayasanın verdiği yetkiler 
çerçevesinde, çizilen sınırlar içerisinde kullanmalıdır. 

Alınan karar kapsamında açığa alma işlemlerinin bir ihtiyati 
tedbir olduğu, ilgili makamlarca suç unsuru bulunulup 
bulunulmadığı araştırıldıktan sonra suçsuz bulunan kamu 
görevlilerinin mahrum bırakıldıkları haklarıyla birlikte 
görevine iade edileceğinin bilinmesi gerekmektedir. 

Bu ayıklama ve cezalandırma süreçleri işletilirken delil, 
belge ve kati bilgiler ışığında hareket edilmeli, subjektif 
yaklaşımlardan, duyumlardan, kişi inisiyatifine dayalı 
değerlendirmelerden uzak durulmalı, masum insanlar her ne 
şekilde olursa olsun mağdur edilmemelidir. 

Yaşanan tüm bu süreçlerde herhangi bir haksızlığa meydan 
verilmemesi, adaletin tüm boyutlarıyla tesis edilmesi en 
büyük beklentimizdir. 
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ortaya çıkartılması, şüpheli ile masum arasında ayrım 
yapılabilmesi, ceza soruşturması ve idari incelemelerin 
sağlıklı yürütülebilmesi açısından yerinde ve gerekli bir 
işlemdir. Ancak kamu görevinden çıkarma gibi ağır hukuki 
sonucu olan bir işlemden evvel en azından bu kişilere 
masumiyetini ispatlama imkânı tanıyacak bir yolun tanınması 
gereklidir. 

Kamu görevinden çıkarılanlar arasında tek bir masumun 
dahi bulunmaması gerektiği hususu, en az FETÖ/PDY 
mensuplarının kamudan ihracı kadar önemli bir konudur. 

Bu kapsamda, 672 sayılı KHK ile haklarında kamu görevinden 
çıkarma kararı verilen kamu görevlileri hakkında, bağlı 
bulundukları kurumlar bünyesinde bir itiraz mekanizması 
kurulması, kişilere hangi gerekçeyle haklarında çıkarma 
kararı verildiğinin bildirilmesi, kendilerini savunma hakkı 
sunulması ve haklı görülmesi halinde görevine iadesi 
gerekmektedir. Bu yaklaşım, büyük kısmında isabet görülen 
kamu görevinden çıkarmalara olan desteği artıracaktır. 

Her ne kadar KHK ile kamu görevinden çıkarma kararı verilmiş 
ise de, bu düzenleme, bireysel idari sonuç doğuran bu işleme 
karşı idari dava açmaya engel değildir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, bu çerçevede hakkında delillendirme 
yapılamayan, masumiyetinde şüphe olmayan üyelerimize 
hukuki desteğimiz sürecektir. 

Öğretmen terörist, terörist de öğretmen olamaz 

09/09/2016 

Millî Eğitim Bakanlığı, Bakanlığa bağlı ‘okul ve kurumlarda görev 
yapan 11 bin 285 öğretmeni; güvenlik kuvvetlerince bölücü 
terör örgütüne karşı yürütülen iç güvenlik operasyonları ile 
güvenlik amacıyla alınan diğer tedbirleri ve bazı illerde ilan 
edilen sokağa çıkma yasağını akamete uğratmak ve eğitim 
öğretim hakkını engelleyici nitelikte eylemlere katılarak terör 
örgütüne destek verici nitelikte faaliyetlerde bulunduğu’ 
gerekçesiyle açığa almıştır. 

İnsanımızın gönlünü ve zihnini bilgi, sevgi, barış, kardeşlik, 
erdem gibi yüksek insani ve manevi değerlerle doldurmayı 

gerginliklerin nedeni olarak değil, milletimizi zenginleştiren, 
bizi birbirimize kenetleyen, birlikteliğimizi güçlendiren 
unsurlar olarak görmeliyiz. Tüm enerjimizi daha özgür, daha 
müreffeh, daha demokratik, daha kalkınmış bir Türkiye 
için harcamalıyız. Şimdi yeni zaferlerin ufkuna bu anlayışla 
yönelmenin zamanıdır. 

Bu duygu ve mülahazalarla, millet olarak daha nice zaferlere 
ermeyi hak etmeye lâyık bir hayat sürme temenni ve duasıyla 
Zafer Haftası’nı kutluyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet 
diliyoruz. 

Hainlerin temizlenmesi kadar masumların iadesi 
de önemlidir 

03/09/2016 

FETÖ/PDY’nin giriştiği darbe teşebbüsü, iradesine, 
demokrasisine ve vatanına sahip çıkan halkımızın cesareti 
sayesinde akim kalmış; milletimiz ve ülkemiz büyük bir badire 
atlatmıştır. Darbe girişimi akabinde bu hain teşebbüsün ve 
arkasındaki terörist/paralel yapılanmanın elebaşlarının, 
yöneticilerinin ve destekçilerinin tespit edilerek adalet 
karşısına çıkartılması, hesabının sorulması ve sorumluların 
cezalandırılması hukukun gereğidir. Bu sürecin en önemli 
ayaklarından birini de kamuda yuvalanmış terör örgütü 
mensubu ve destekçilerinin kamu görevinden çıkarılmaları 
teşkil etmektedir. Nitekim FETÖ/PDY mensuplarının kamu 
görevi üstlenmelerine izin vermek, yeni 15 Temmuzlara kapı 
aralamak, yeni bir fırsat vermek olacaktır.

Hiç şüphesiz ki bu süreçte, demokrasi ve hukuk düzeninden 
taviz verilmemesi, sürecin kendisi kadar önem arz etmektedir. 
Köklü devlet geleneğimizin bir özeti olan “adalet mülkün 
temelidir” sözünün aslında hukuk devleti ilkesinin bizzat 
kendisi olduğuna şüphe yoktur. Nitekim toplumun beklentisi, 
kamu idarecilerinin, akamete uğratılan darbe girişimi sonrası 
ülkeyi ve devleti terörist yapılardan temizleme sürecinde 
adalet ve hukuk kurallarına bağlı kalınması yönündedir.

Darbe girişimi sonrası alınan olağanüstü hâl kararı ve 
başlatılan soruşturmalar çerçevesinde uygulamaya konulan 
“açığa alınma/görevden uzaklaştırma” tedbiri, suçluların 
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Terör örgütlerinin birbirleriyle senkronize çalıştıkları 
konusunda artık herkes kanaat sahibi olmuştur. Birbirleriyle 
eylem ve söylem birliği içerisine girmeleri artık kimseyi 
şaşırtmamaktadır. 

Devleti ele geçirmeyi veya yıkmayı amaçlayan yatay, dikey, 
paralel yapılara hukuki mücadeleden vazgeçmek, yeni darbe 
ve terör girişimlerine izin ve imkân vermek demektir. Devletin 
terörist yapı ve örgütlenmelerden temizlenmesi bütün bir 
milletin huzuru ve bir beka meselesidir. Ancak her şeye 
rağmen bu ayıklama sathi bir genellemeyle yapılmamalı, 
hukuk devletine yakışan bir titizlik elden bırakılmamalıdır. 

Açığa alınan öğretmenlerin soruşturma ve ayıklanma 
sürecinde adalet ilkelerinden kat’i surette vazgeçilmemeli; bir 
tek teröristin dahi öğretmen hüviyetini taşımasına müsaade 
edilmemeli ve bir tek eğitimcinin dahi haksız yere terörist 
muamelesi görmesine asla göz yumulmamalıdır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, 15 Temmuz’da ülke işgal edilmeye 
çalışılırken sessiz kalanların, ortaya oynayanların şimdi 
ortalığı bulandırmaya çalıştıklarını ibretle seyrediyoruz. Terör 
örgütleriyle sonuna kadar ve en etkin şekilde mücadele 
edilmesini her zaman destekleyen bir sendika olarak, birçok 
yer ve durumda adeta bir karşı operasyonla at izini it izine 
karıştırmak isteyenlere karşı dikkatli olunması gerektiği 
uyarısını da yapıyoruz. 

Terör örgütleriyle mücadele yapılırken, işbirlikçileri ve 
destekçileri kamudan temizlenirken, ince eleyip sık dokumalı, 
adaletin dışına çıkılmamalıdır. Beklenti ve isteğimiz, ihanete 
karışmamış masum kişilerin mağdur edilmemesi noktasında 
azami özen gösterilmesidir. 

Bu meyanda, özellikle bazı bölgelerde eğitim haklarının 
çiğnenmemesi, ders adı altında çocuklarımızın zihnine 
bölücü tohumların ekilmemesi, okul yerine çocuklarımıza 
dağ yolunun gösterilmemesi, insanımızın fikir ve tercihlerini 
açıkça ortaya koyabilmesi için, terör kaynaklı zorba tehdit 
unsurlarının bir an önce kökünün kazınması büyük önem arz 
etmektedir. 

amaç edinmesi gereken eğitimcilerin, teröre ve terörist 
yapılara hizmet etmesini asla kabul etmiyoruz. 

Biz her fırsatta teröre ve destekçilerine karşı olduğumuzu 
dile getirdik ve bu duruşumuzdan zerre kadar taviz 
vermeyeceğiz. Milli, insani hassasiyetler düzleminde ‘eğitim’ 
ve ‘terör’ faaliyeti bir arada olamaz. Tam da bu sebeple 
eğitimden yana olduğumuz için teröre karşı, teröre karşı 
olduğumuz için de eğitimden yanayız. Eğitim kurumlarının 
terörün ve cuntacıların eleman devşirdiği merkezlere 
dönüşmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Asıl işlevi 
yüksek değerlerle donanmış bireyler yetiştirerek vatana, 
millete hizmet etmesi gereken eğitimin, gerçek mahiyetiyle 
uyuşmayacak amaçların aracısı kılınması, yükselmeye değil, 
çöküntüye, çatışmaya zemin hazırlar. Hiçbir eğitimci bu 
zeminin mimarı olmak istemez, olmamalıdır. Eğitimin böyle 
kirli, karanlık amaçlar için kullanılması yüce duyguların en 
çirkin istismarıdır. Eğitimcinin gayesi insanımızı, özellikle de 
kendilerine en nezih, en masum, saf duygu ve itimatla emanet 
edilen genç nesilleri bilgiye, kaleme, kitaba, bilime götürmek 
olmalıdır. Çocuklarımıza bilginin yolu yerine dağın yolunu 
gösteren öğretmen, teröre lojistik destek veriyor, ülkesinden 
önce kendisine ihanet ediyor demektir. Çocuklarımızın 
ellerine kalem yerine silah almalarını telkin edene, öğretmen 
değil, olsa olsa maaşlı terörist denir. 

15 Temmuz Türkiye’yi işgal kalkışmasından sonra insanımızın 
geleceğini karartma, millet iradesine ipotek koyma amaçlı 
faaliyet gösteren taşeron örgütlerin ve kuklaların nasıl bir 
araya geldiklerini, kimlerin bir araya getirdiklerini milletimiz 
çok net bir şekilde görmüştür. Kimse bazı yüce değerlerin 
arkasına sığınarak meseleyi saptırmasın, sulandırmasın. 
Eğitimin amacı yıkmak değil, yapmaktır. Çocuklarımızı 
kendi ellerimizle, kendi imkânlarımızla yok oluşa mahkûm 
edemeyiz. Darbenin, cuntanın, terörün her türlüsüne karşıyız. 
“Söz konusu vatana ihanetse gerisi teferruattır” diyen şer 
odakları, bütün etik ve insani ilkeleri çiğneyerek kurdukları 
kirli ittifaklarına, maalesef eğitim camiasına yerleştirdikleri 
kimi art niyetlileri de alet edebilmiştir. Bu kötü niyetli kişilerin 
perde gerisinden kurdukları ittifak aleni sürdürülmektedir. 
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gerekmektedir. Sistemde ihmal edilen her bir alan diğer 
alanların da verimini düşürmektedir. Yenilenmenin anlık, 
günlük kaygılarla köklü, kapsamlı yapılmaması durumunda, 
kalıcı, kuşatıcı çözümleri hayata geçirmek mümkün 
olmayacaktır. 

Yeni eğitim-öğretim yılına, darbe sonrası çalkantılı bir ortamda 
girmenin sıkıntıları yaşanmaktadır. Kurulduğu günden 
beri milli iradenin, zengin, çeşitli ve çoğulcu bilginin, temel 
insan hak ve özgürlüklerinin yanında; zulmün, haksızlıkların, 
vesayetçilerin karşısında konum alışı ve duruşuyla eğitim 
meselesini dava edinen sendikal hareketimiz, başta eğitim 
çalışanlarının her türlü özlük hakları ve çalışma şartları olmak 
üzere, eğitimle ilgili herkesin ve kesimin sorunlarına çözüm 
aramayı, çözüm bulmayı amaç edinmiştir. Biz aradaki hassas 
çizgi ve ölçüyü her zaman muhafaza ederek, tutumumuzu 
şahsileştirmeksizin ülke ve milletin genel yararını esas kabul 
ettik. Ülkeye kaybettirecek hiçbir çabanın içinde olmadık, 
olmayacağız. Bir çeyrek yüzyılı bulan onurlu mücadele ve 
hak arama geçmişimizde olduğu gibi, bugün de milli duygu 
ve değerlerin sorumluluğuyla hareket etmenin çabası 
içerisindeyiz. 

Hiçbir durum ve gerekçe, eğitimin kök sorunlarına, eğitim 
çalışanlarının ve camiasının meselelerine ilgisiz kalma 
nedeni olamaz. Türkiye, her sorunun üstesinden gelecek 
güçte ve her sorunu çözecek istidatta muktedir bir ülkedir. 
Bu mülahazalarla, yeni eğitim öğretim yılının, başta müfredat 
olmak üzere, eğitimin muhteva ve felsefesine ilişkin 
tıkanıklığın aşıldığı veya o yönde ümit verici çalışmaların 
sonuç alıcı aşamaya geldiği, eğitim çalışanlarının sorunlarının 
giderildiği bir yıl olmasını diliyoruz. Çalışmalarımız bu 
yöndedir, bu yönde olacaktır. Çabalarımız, mücadelemiz, 
eğitimin kalitesini, niteliğini, etkisini artırmak içindir. 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın öncelikle yapması gereken en önemli 
işlerin başında, eğitim sistemini demokratikleştirmek, eğitim 
çalışanlarının sorunlarını çözüme kavuşturmak ve bu suretle 
tüm eğitim çalışanlarının eğitimdeki nitelikle ilgili değişme 
ve gelişmelere etkin katılımını ve desteğini sağlamak 
gelmektedir. 

Eğitim-öğretimin başlayacağı şu günlerde, görev yapan 
eğitimcilerin kurum ve okullarına güven içinde gidebilmeleri, 
gerçek öğretmen şefkatiyle öğrencilerini kuşatabilmeleri için 
gerekli tedbirlerin alınması, yeni öğretim yılında verimlilik ve 
nitelik açısından önemlidir. 

Geleceğimiz eğitimcilere, demokrasimiz 
milletimize emanettir 

18/09/2016 

2016-2017 eğitim-öğretim yılı, tüm öğrenciler için yeni bir 
heyecan, veliler için beklenti ve kaygı, eğitim çalışanları içinse 
bazı sıkıntı ve belirsizliklerle başlayacak. 

Yeni eğitim-öğretim yılına sıkıntılı bir atmosferde girdiğimiz 
aşikârdır. Terörü, ideolojik hesaplar, egemenlik savaşlarının 
yeni aracı ve yöntemi olarak kullanan emperyalist odakların 
bölgemizi yapay kurgularla değişime zorlaması; siyasal, 
kültürel, sosyal sıkıntıları daha da ağırlaştırmaktadır. 15 
Temmuz’da, asıl amacı işgal, kullandığı yöntem darbe olan 
kalkışmada bu sıkıntıları en ağır biçimde yaşadık. Her şeye 
rağmen geçmişimizden süzülerek varlığını sürdürmüş milli 
değerlerimizi ve kimliğimizi canlı tutmak, atılım gücünü 
muhafaza etmek, daha da geliştirmek için eğitim asla 
ihmal edilmeyecek, ertelenmeyecek milli meselemizdir. 
Değişimin yönünü, mahiyetini isabetli kavramak, millet olarak 
yarınlara daha donanımlı hazırlanmak için Milli Eğitim’e her 
zamankinden daha fazla önem ve öncelik vermemiz gereken 
dönemlerden geçiyoruz. 

Vaktiyle çözümlenmeyen sorunlar, bugün milli varlığımıza 
tehdit oluşturacak boyutta, büyüyerek karşımıza çıkmıştır. 
Ancak bundan sonra öz ve biçim açısından, ilk olarak Milli 
Eğitim’de imkân, kadro ve müfredat olarak, sonra bütün 
toplum düzeninde köklü değişikliğe gidilmesi, Yeni Türkiye 
için bir mecburiyete dönüşmüştür. Türkiye’nin, yarınların 
yeni ufuklarına eski yükü, anlayış ve alışkanlıklarıyla 
yürüyemeyeceği iyice anlaşılmıştır. 

Yenilenmenin yeni bir müfredattan yeni bir anayasanın 
yapılmasına kadar hayatın tüm alanlarını kapsaması 
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“açığa alınma/görevden uzaklaştırma” tedbiri, suçluların 
ortaya çıkartılması, şüpheli ile masum arasında ayrım 
yapılabilmesi, ceza soruşturması ve idari incelemelerin 
sağlıklı yürütülebilmesi açısından yerinde ve gerekli bir 
işlemdir. Ancak kamu görevinden çıkarma gibi ağır hukuki 
sonucu olan bir işlemden evvel en azından bu kişilere 
masumiyetini ispatlama imkânı tanıyacak bir yolun tanınması 
gereklidir. Kamu görevinden çıkarılanlar arasında tek bir 
masumun dahi bulunmaması gerektiği hususu, en az FETÖ/
PKK mensuplarının ve destekçilerinin kamudan ihracı kadar 
önemli bir konudur. 

Biz her fırsatta terörün her türlüsüne karşı olduk ve olmaya da 
devam edeceğiz. Milli değerlerimiz, insani hassasiyetlerimiz 
düzleminde ‘eğitim’ ve ‘terör’ faaliyeti asla bir arada olamaz. 
Eğitimci terör kelimesiyle cümle içinde dahi bir araya 
gelemez. Tam da bu sebeple eğitimden yana olduğumuz için 
eli kanlı, okul kundakçısı teröre de, darbe yardakçısı, kukla 
terörüne de karşıyız, sonuna kadar milli iradeden ve her 
hâlükârda eğitimden yanayız. Eğitim kurumlarının terörün ve 
cuntacıların eleman devşirdiği, öğrencilerimizin kirli emeller 
uğruna ava dönüştürüldüğü, üstelik bunun devletten maaş 
alanların eliyle yapıldığı yerlere dönüşmesini kabul etmemiz 
mümkün değildir. Asıl işlevi yüksek değerlerle donanmış 
bireyler yetiştirerek vatana, millete hizmet etmesi gereken 
eğitimin, gerçek mahiyetiyle uyuşmayacak amaçların 
aracısı kılınması, yükselmeye değil, çöküntüye, çatışmaya 
zemin hazırlar. Eğitimcinin gayesi insanımızı, özellikle de 
kendilerine en nezih, en masum, saf duygu ve itimatla emanet 
edilen genç nesilleri bilgiye, kaleme, kitaba, bilime götürmek 
olmalıdır. Çocuklarımıza bilgi yerine ideoloji yükleyen, ya eline 
silah veren ya da aklını işgal edip zekâsını mankurtlaştıran 
bu ülkenin geleceğine ihanet ediyor demektir. Çocuklarımıza 
barış yerine savaşı, birlik, kardeşlik yerine darbeciliğin 
hikmetlerini telkin eden, öğretmen değil, olsa olsa kadrolu 
teröristtir. 

Üniversitelerimizde de ‘paralel’le mücadele adı altında 
masum insanların görevden uzaklaştırılması, bazı rektörlerin 
süreci zehirlemeye yönelik uygulamaları konusunda uyanık 

Bu nedenle, Bakanlığın sistem içindeki ve dışındaki insan 
kaynaklarını iyi yönetmesi gerekmektedir. Yüz bini aşkın 
öğretmen ihtiyacı varken, yüz binlerce atama bekleyen 
öğretmen adayının varlığı, insan kaynaklarının yerli yerinde 
kullanılmıyor olması önemli bir sorun olarak varlığını 
sürdürmektedir. Bunun yanında, başta öğretmenler olmak 
üzere, eğitim çalışanlarının artık kronikleşmiş sorunlarının 
çözümünün de en az öğretmen ihtiyacının karşılanması kadar 
elzem olduğu ortadadır. 

Eğitim felsefesinin yenilenmesi, öğretim programlarının, 
müfredatın ve ders kitaplarının ideolojik kalıplardan 
arındırılması, değerler eğitimine önem verilmesi, insan 
kaynaklarının verimli kullanılması ve sorunları en aza 
indirilmiş bir eğitim için eğitim çalışanlarının sorunlarına 
köklü çözümler hedeflenmelidir. 

Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının yeniden hayata 
geçirilmesi, erkek kamu görevlilerine dayatılan kılık-kıyafet 
zorunluluğu, çerçeve yönetmelikteki bazı antidemokratik 
yaptırımlar yüzünden kamu görevlilerinin yaşadıkları 
mahrumiyetler, öğretmenlerin kariyer basamaklarına ilişkin 
yaşadıkları belirsizlik, ek ders esaslarındaki adaletsizlikler, 
öğretmen açığı, eğitim çalışanlarının atama ve yer değiştirme 
süreçlerinde yaşadıkları problemler, yönetici görevlendirme 
süreçlerinde mahkeme kararlarının doğurduğu sorunlar gibi, 
çözüme kavuşturulması gereken hususların 2016-2017 eğitim-
öğretim yılı içerisinde aşılmasını ümit ediyor ve Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bazı önemli başlıklar için çağrıda bulunuyoruz. 

Açığa alma ve ihraç süreçlerinde adil davranılmalı, 
masumların zarar görmemesinin mücadelenin   
en hassas tarafı olduğu unutulmamalıdır 

15 Temmuz darbe girişimiyle millî iradeye yapılan saldırı, 
milletimizin direnişi, güvenlik güçlerimizin kahramanca 
mücadelesi başta olmak üzere, millet iradesini savunan tüm 
sivil toplum örgütlerinin cansiperane duruşuyla akamete 
uğratılmıştır. 

Darbe girişimi sonrası alınan olağanüstü hâl kararı ve 
başlatılan soruşturmalar çerçevesinde uygulamaya konulan 
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içinde öğrencilere karşı otoriteleri dahi sarsılarak eğitim-
öğretim ortamı bu durumdan olumsuz etkilenmiştir. 

Söz konusu sorunlar nedeniyledir ki, 2011 yılında 632 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname’yle sözleşmeli öğretmenler 
memur kadrolarına atanmıştır. Bahse konu kanun hükmünde 
kararnamenin genel gerekçesinde ise, kamu hizmetlerinin 
daha etkili, verimli ve hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak 
ve çalışmalarda etkinliği artırmak amacıyla sözleşmeli 
personel pozisyonlarında çalışmakta olanların memur 
kadrolarına atanacakları; böylece kamu kurumlarında görev, 
yetki ve sorumlulukları aynı veya benzer olan ve aynı unvanı 
taşımakla birlikte farklı statülerde istihdam edilen personelin 
statüsü, mali ve sosyal hakları ile diğer hakları arasında 
farklılığın ortadan kaldırıldığı ifade edilmiştir. 

Bu alanda gerçekleştirilen çok sayıdaki araştırma ve raporda 
ortaya konulduğu üzere, öğretmen istihdamında güçlük 
çekilen bölgelerdeki sorun; sözleşmeli öğretmenlik, yer 
değiştirme yasağı gibi palyatif yollarla değil, söz konusu 
bölgelerde öğretmenlerin kalıcı olarak görev yapmalarını 
teşvik edecek katkılarla çözüme kavuşturulabilecektir. 
Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 
2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararının ekinde yer alan 
II. sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler ve (F) Sağlık Hizmetleri 
sınıfında yer alan personele görev yaptıkları bölgelere göre 
ek tazminat ödenmesi öngörülmüş olduğundan, öğretmenler 
için de bu yönde bir düzenleme yapılması gereklidir. Mali 
teşviklerin yanı sıra askerlik hizmetinin görev başında 
yapılabilmesi, hizmet puanının iki katı oranında artırılması, 
iki hizmet yılına bir derece verilmesi, ek ders ücretinin 
yüzde 100 artırılması, dört yıllık çalışma süresi sonunda ilk 
üç tercihinden birine atanma hakkının verilmesi, merkezi 
düzeyde düzenlenen 10 hizmet içi eğitim faaliyetine katılma, 
tatil dönemlerinde ücretsiz ulaşım hakkı verilmesi gibi 
hakların da tanınması yerinde olacaktır. 

İstihdamda sıkıntı yaşanan yerlerde teşvik sistemi 
uygulanmalıdır 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde en büyük eğitim 
sorunu kalıcı öğretmen istihdamının sağlanamamış olmasıdır. 

olunması gerekmektedir. Üniversitelerde paraleli gizleyip, 
yapılması gereken temizliği dizginleyip, kişisel hesaplarını 
görmeye kalkan üniversite yönetimlerinin icraatına dikkat 
edilmelidir. 

Devleti ele geçirmeyi veya yıkmayı amaçlayan yatay, dikey, 
paralel yapılarla mücadelede hukuk dışına çıkmak, yeni 
darbe ve terör girişimlerine izin ve imkân vermek demektir. 
Devletin terörist yapı ve örgütlenmelerden temizlenmesi 
bütün bir milletin huzuru ve bir beka meselesidir. Ancak her 
şeye rağmen bu ayıklama sathi bir genellemeyle yapılmamalı, 
hukuk devletine yakışan bir titizlik elden bırakılmamalı; bir 
tek teröristin dahi öğretmen hüviyetini taşımasına müsaade 
edilmemeli ve bir tek eğitimcinin dahi haksız yere terörist 
muamelesi görmesine göz yumulmamalıdır. Bir teröristin 
veya hainin öğretmen muamelesi görmesi eğitim açısından 
ne kadar zül ise masum bir eğitimcinin terörist ya da hain 
muamelesi görmesi bir o kadar zulümdür. Adaletin terazisi, 
tarihin en hassas dengesini yakalamak, zerreyle miskali 
ayıracak derecede dikkatli olmak mecburiyetindedir. 

Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına yeniden dönmek 
tecrübeyi hiçe saymaktır 

668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 4. maddesinin 
altıncı fıkrasıyla sözleşmeli öğretmenlik tekrar uygulamaya 
konulmuştur. 

Geçmişte 70 bin civarında sözleşmeli öğretmen istihdam 
edilmiştir. Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının bizzat 
kendisinin doğurduğu olumsuzluklar tecrübeyle sabit iken, 
şimdi 668 sayılı KHK ile getirilen düzenleme daha büyük 
sakıncalara neden olacaktır. Eğitim kurumlarında kadrolu/
sözleşmeli şeklinde ortaya çıkan ayırım; kurum içi çalışma 
barışını bozmuş, öğretmenlerin verimliliğini düşürmüş, aynı 
niteliklere sahip ve aynı görevi ifa eden insanlar arasında 
bir nevi kast sistemi oluşturmuş; sözleşmeli olarak istihdam 
edilenler kadrolu olanların sahip olduğu özlük haklarına 
sahip olmadıklarından hak kayıpları ve mağduriyetler pek 
çok davaya neden olmuş, Bakanlığa olan güven azalmış, 
sözleşmeli öğretmenlerin statüleri nedeniyle eğitim kurumu 



294

OL AĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU

-Alkollü içki ve kokteyl hazırlama dersinin kaldırılması, 

-İlkokul 1, 2. ve 3. sınıflara da din kültürü ve ahlak bilgisi 
dersinin konulması, 

-Ortaokulda hafızlık eğitimi alacak öğrenciler için ara verme 
süresinin 1 yıldan 2 yıla çıkarılması ve ara verilen sürelerde 
öğrencilere dışarıdan sınav hakkı verilmesi, 

-Değerler eğitimine öğretim programlarında etkin bir şekilde 
sarmallık anlayışla yer verilmesi, 

-Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi, 

-Öğretmenlere 4 yıla bir yıpranma payı verilmesi, 

-Osmanlı Türkçesinin Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Sosyal 
Bilimler Liselerinde zorunlu, diğerler liselerde ise seçmeli 
ders olarak okutulması, 

-Ortaokullarda 5, 6 ve 7. sınıflarda birer saat rehberlik dersinin 
konulması gibi önemli kararlar alınmıştır. 

Söz konusu kararlar başta olmak üzere, şûrada alınan bütün 
kararlar bir an evvel hayata geçirilmelidir. 

Yeni müfredat yeni Türkiye’nin yapı taşı olmalıdır 

4+4+4 eğitim sistemiyle arzulanan sonuçların elde 
edilebilmesi, insanımızın sahip olduğu ahlaki ve toplumsal 
değerlerin, müfredatın yeniden belirlenmesi noktasında 
öncelikle göz önüne alınması, temel belirleyici etken olmasıyla 
mümkündür. Çünkü değerler; düşünme 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 etmektedir. İnsan davranışlarını belirleme 
ve insan karakterini geliştirme noktasında oynadıkları bu çok 
önemli rol nedeniyle toplumun sahip olduğu bu değerlerin 
yeni nesle aktarılması, belirli bir düzen, iç tutarlılık ve bir 
sistem dâhilinde verilmesini gerektirmektedir. 

Konu gerçekte basit bir müfredat değişikliğinin ötesinde bir 
öneme sahiptir. İdeolojik endoktrinasyon aracılığıyla tek tip 
fertler yetiştirmeyi hedefleyen bir toplumsal mühendislik 

Bugün bu bölgede bir öğretmenin ortalama görevde kalma 
süresi 1,5 yıldır. Bu durum, ilkokul dönemi başta olmak üzere, 
eğitim ve öğretimde ciddi sıkıntılara sebebiyet vermektedir. 
Sorunun diğer boyutu, öğretmen açığının en çok bu bölgede 
bulunmasına rağmen tecrübeli ve bilgi birikimine sahip 
öğretmenlerin bölgede çalışmak yerine bir an önce batı 
bölgelerine gitmesidir. 

Bu açığı kapatmak amacıyla zorunlu hizmet yükümlülüğü 
getirilmiş olsa da, bunun soruna kalıcı bir çözüm getirmediği 
görülmektedir. Eğitim çalışanlarına yönelik zorunlu hizmet 
bölgelerinde görev yapmaları halinde illerin mahrumiyet 
durumlarına göre ilave özel hizmet tazminatı ödenmesi, hem 
bölgenin eğitim çalışanı açığının kapatılması bakımından hem 
de bölgenin zorluğuna göre eğitim çalışanının yaşamış olduğu 
mağduriyeti gidermesi bakımından zaruret arz etmektedir. 

18. Milli Eğitim Şurası’nda alınan “…ayrıca zorunlu hizmet 
bölgelerinde çalışanlara  ‘zorunlu bölge hizmet tazminatı’ 
ödenmelidir…” kararı ile Sayın Cumhurbaşkanının 
başbakanlık döneminde yaptığı bu yöndeki açıklamaları 
gereği; 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 düzenlemeler yapılmalıdır. Bu tür uygulamalar, 
hem bölgenin eğitim çalışanı açığının kapatılması hem de 
bölgenin zorluğuna göre eğitim çalışanının yaşamış olduğu 
mağduriyetin giderilmesi bakımından elzemdir. 

Milli Eğitim Şûrası’nda alınan kararları görmezden gelmek 
şûrayı değersizleştirmektir 

2010 yılında yapılan 18. Milli Eğitim Şûrası’nda sendikamızın 
teklifleri doğrultusunda yeni eğitim sistemine geçiş, Milli 
Güvenlik Dersi’nin kaldırılması, Kur’an-ı Kerim, Siyer ve 
Temel Dini Bilgiler derslerinin müfredata girmesi gibi önemli 
kararlar alınmış ve kısa sürede yapılan düzenlemelerle hayata 
geçirilmişti. 19. Milli Eğitim Şûrası’nda ise; 
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Takviye kurslarının niteliği artırılmalıdır 

Anayasa Mahkemesi kararı sonrası dershaneler tekrar 
faaliyete geçmiş; eşitsizliğe ve adaletsizliğe yol açan sistem 
hızla yeniden organize olmuştur. Sınav odaklı sistemin Türkiye 
için adalet duygusu, eşit vatandaşlık ve sosyal hareketlilik 
konularında sağladığı fayda nedeniyle bir süre daha devamı 
bir zorunluluk olup, bunun sonucu oluşan okul dışı akademik 
destek hizmetleri talebi her durumda devam edecektir. 

Dershaneler, okullarda oluşan program sorunları ve atalet 
nedeniyle alternatif eğitim kurumları ve bir tampon kurum 
hâline gelmiştir. Nitekim özel etüt merkezlerinde verilebilecek 
derslerin sayısının beşe çıkarılması fiiliyatta dershanelerin 
tekrar hayata dönmesini sağlayacaktır. 

Eğitimde belli bir kaliteyi yakalayıncaya kadar birer okul dışı 
destek hizmeti sunan yardımcı kurumların oluşturulması 
eğitimde oluşan boşluğu gidermek için bir gerekliliktir. 
Bu kapsamda dershanelerin ortadan kaldırılmasının yolu, 
takviye kurslarının niteliğinin artırılarak ders dışı destek 
hizmeti sunucuları olarak dönüştürülmeleri, ortaöğretim 
ve yükseköğretime girişte sunulacak rehberlik servislerini 
de kapsayacak şekilde içeriğinin çeşitlendirilmesi, okulda 
verilen eğitimle yakın bağlantı içinde yürütülmesi sağlanarak 
dershanelere olan talebin takviye kursları ekseninde 
okula yönlendirilmesi hedeflenmelidir. Diğer taraftan, 
dershanelerin, özel okullara dönüşmeleri için öngörülen 
teşvik mekanizmaları genişletilerek devam ettirilmeli, takviye 
kurslarına olan talep artırılmalıdır. 

Yönetici görevlendirme süreci    
yeniden ele alınmalıdır 

14.3.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6528 sayılı Kanun, okul 
ve kurum müdürü, müdür başyardımcısı ve yardımcısı 
olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla 
olanların görevini, 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka 
bir işleme gerek kalmaksızın; görev süreleri dört yıldan daha 
az olanların görevini ise bu sürenin tamamlanmasını takip 
eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek 

projesinin eğitim sistemine biçtiği işlevin, demokratik ve 
çoğulcu bir toplum tarafından kabul edilebilmesi mümkün 
değildir. Bu nedenle, temel eğitimden yükseköğretime, 
eğitim ve öğretimin her kademesinde çoğulcu düşünmeyi 
ve farklılıklara saygıyı, empatiyi hedefleyen bir müfredat 
değişikliği zorunludur. 

Yeni müfredat, biçimi ve muhtevasıyla akıllı, bilgili, 
ahlaklı, vicdanlı, özgür, ekip çalışmasını bilen, başaran, 
cesur, araştırmacı, soran, sorgulayan fertler yetiştirmeyi 
amaçlamalıdır. Bu konuda ivedilikle adım atılmalıdır. Bunun 
yanı sıra, kitap içerikleri de toplumun değer yargıları göz 
önünde bulundurularak bir an evvel güncellenmelidir.

Öğretmen ihtiyacı acilen giderilmeli, “atama bekleyen 
öğretmen” sözü tarih olmalıdır 

Bir ülkede eğitim fakültelerinden mezun olup, atama 
bekleyen 300 binin üzerinde öğretmen adayı ve o ülkenin 
eğitim kurumlarında 100 binden fazla öğretmen ihtiyacı varsa, 
bu, bir çarpıklığın olduğunu göstermektedir. 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 teşkil etmektedir. Bu konuda 
köklü bir çözüme gidilmesi ve öğretmen ihtiyacı olan yerlere 
öğretmen adaylarının dengeli bir şekilde atanması konusunda 
bir planlama yapılması elzemdir. Bu amaçla, bir yandan YÖK 
ile daha sıkı bir iş birliği içerisinde Bakanlığın orta ve uzun 
vadeli öğretmen ihtiyacı ile yükseköğretim kurumlarının 
eğitim ve fen-edebiyat fakülteleri ile pedagojik formasyon 
kontenjanlarının müştereken belirlenmesi; diğer yandan 
norm kadro esaslarında köklü değişikliğe gidilerek, ders 
saatinin yanında öğrenci sayısı, okul büyüklüğü, coğrafi 
konumu, bulunulan bölgenin sosyo-ekonomik durumu ve 
OECD kriterleri gibi çok sayıda değişkenle belirlenen bir norm 
kadro düzenlemesi yapılması ve öğretmen sayısının kademeli 
olarak artırılması gerekmektedir. 
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öğretimin yürütülmesi alanında söz sahibi olma hakkı verilmesi 
politikası çerçevesinde eğitim kurumu yöneticilerinin 
yetkileri artırılmalıdır. Yine eğitim kurumu yöneticilerine bu 
statülerine bağlı olarak sorumluluklarıyla orantılı ilave mali 
haklar verilmelidir. Bu kapsamda yöneticilik görevine bağlı 
ek ders ücretlerinde artışa gidilmesi, okul türüne ve okulun 
bulunduğu eğitim bölgesinin/ilçenin/ilin/coğrafi bölgenin 
sosyo-ekonomik şartları dikkate alınarak ilave ek ders ücreti 
ödenmesi, yöneticilerin Bakanlığın taşra teşkilatına ait araç, 
gereç, malzeme ve sair ekipmanı kullanma hakkı verilmesi, 
çalışma koşulları ve sosyal haklarının iyileştirilmesi, çalışma 
saatleri başta olmak üzere çalışma koşullarını eğitim kurumu 
özelinde kurum içinde belirleyebilmeleri, yöneticilik görevinin 
sona ermesi halinde bulundukları eğitim kurumunda 
öğretmenlik görevlerine devam edebilmeleri gibi imkânlar 
getirilmelidir. Aksi halde her yeni mevzuat değişikliğiyle 
artan sorumluluğa nazaran mali ve sosyal hakları ile yetkileri 
yerinde sayan yöneticilik pozisyonları için Bakanlığın yönetici 
adayı bulmakta zorlanacağı bir durumla karşı karşıya kalması 
kaçınılmazdır. 

Eğitim kurumları yöneticilerinin daha etkin ve   
verimli çalışmalarını sağlayacak hizmet içi   
eğitimler verilmelidir 

Bakanlığın yönetici görevlendirme sistemi, yazılı sınav 
sonucuna göre görevlendirilen müdür yardımcıları/
başyardımcıları arasından değerlendirme formu puanı ve 
sözlü sınava göre eğitim kurumu müdürü görevlendirilmesi 
şeklindedir. 

Yazılı ve sözlü sınav konuları arasında eğitim kurumu 
yöneticiliğine dair konular yer alsa da, sınav sonucunda 
başarılı bulunan yöneticilerin etkin ve verimli bir yöneticilik 
yapmalarını sağlayacak nitelikte bir hizmet içi eğitim 
programı bulunmamaktadır. Salt yazılı ve sözlü sınavları 
kazanmakla ehil bir yönetici olunmayacağı açıktır. 

Bu nedenle, öncelikle nitelikli bir eğitim yönetimi hizmetinin 
sunulabilmesi için eğitim kurumları yöneticileri için yeterlik 
kriterleri oluşturulmalı; bu yeterlikler ışığında hizmet içi eğitim 

kalmaksızın sona erdirmiştir. Ancak bu kanuna dayanılarak 
çıkartılan 10.6.2014 tarihli ve 29026 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları 
Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin 
yönetici görevlendirme esaslarına ilişkin maddelerine açılan 
iptal davalarında verilen yürütmenin durdurulması kararları ile 
görev süresi sona eren yöneticilerin yeniden değerlendirilme 
süreçlerine karşı açmış oldukları bireysel davalar neticesi 
verilen iptal kararları sonrası, yönetici görevlendirme süreci 
yönetilemez ve yürütülemez bir hâle gelmiştir. 

Mahkeme kararları gözetilerek çıkartılan yürürlükteki 
yönetmelik, mevcut sorunlara kısa vadeli çözümler getirse 
de, kazanılmış hakların korunması ve tecrübeli yöneticilerin 
görevlerinin devamının sağlanması noktasında yetersizdir. 

Bakanlığın eğitim kurumlarının yönetimi konusunda konuya 
uzun vadeli bakan bir politika ve strateji geliştirmesi 
gerekmektedir. Yönetici görevlendirme sürecinde belirsiz 
ve kestirilemez bir politika izlenmesi; 6287 sayılı Kanun’la 
yöneticilik görev süresinin 4 yılla sınırlandırılmış olması; ek 
ders usul ve esaslarının yöneticilere münhasır mali haklarının 
günümüz eğitim kurumu yöneticiliği görevlendirme süreci ve 
sorumluluklarına uyarlanamaması ile nöbet ücreti gibi yönetici 
olamayanlara tanınan ilave imkânların denginin yöneticilere 
yansıtılamaması sonucu kurum içi ücret dengesinin 
bozulması; öğretmenlik branşındaki normlarının saklı 
tutulmaması nedeniyle görev süresi sona eren yöneticilerin 
norm kadro fazlası öğretmen konumuna düşecek olmaları 
gibi sebepler dikkate alındığında, mevcut durumda yönetici 
görevlendirme sürecinde aday ve nitelikli/tecrübeli sıkıntısı 
yaşanması kuvvetle muhtemeldir. 

Eğitim kurumları yöneticilerinin statüsüne uygun olarak 
hakları da genişletilmelidir 

Eğitim kurumlarına ilişkin yönetmelikleri başta olmak 
üzere, Bakanlık mevzuatı eğitim kurumu yöneticilerine 
pek çok sorumluluk yüklemiş olduğu halde, yöneticilerin 
gerek yetkilerinin gerekse mali haklarının yetersiz kaldığı 
görülmektedir. Eğitim kurumlarına daha fazla yetki ve eğitim-
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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 civarında olan ek ders birim 
ücreti, en az 20 TL’ye çıkarılmalı, öğretmenlerin girebilecekleri 
ek ders saati üst limiti yeniden gözden geçirilerek, ihtiyaçlar 
doğrultusunda artırılmalıdır. 

Öğretmenliğin itibarı korunmalı, öğretmene karşı şiddet 
cezalandırılmalıdır 

Öğretmenlerimiz, çocuklarımız ve gençlerimiz için ‘iyi insanın’, 
‘güzel ahlakın’ canlı fotoğrafı olmak durumundadır. Sadece 
öğreten değil, değerleri yaşayan ve yaşatan bir kimlik olarak 
öğrencilerinin karşısına çıkmalıdır. Öğrencisi, insan olmanın 
değerini öncelikle öğretmenlerimiz üzerinden yaşamalıdır. 
Adil olmayı, işinin hakkını vermeyi, iş ahlakını, hakça 
paylaşmayı, birlikte yaşamayı ve huzuru birlikte oluşturmayı, 
sınıfta ve okulda öğretmenimizden görmelidir. Böylesi bir 
öğretmen profili için öncelikle öğretmenimizin toplumdaki 
saygınlığının ve itibarının, bu hedef doğrultusunda oluşması 
ve korunması gerekiyor. Öğretmenlerimizin mali, sosyal ve 
özlük hakları, çalışma şartları bu itibar ve saygıyı oluşturacak 
biçimde düzenlenmeli ve geliştirilmelidir.

Öğretmenlerimize karşı şiddet, bugün okullarımızda yaygın 
bir sorun halini almıştır. Maalesef öğretmenlerimiz saldırılara 
karşı savunmasızdır. Eğitim-öğretim kurumlarında yeterli 
güvenlik tedbirleri alınmamakta, sorumluluk öğretmenlere ve 
yöneticilere bırakılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimcilere 
yönelik her saldırının sıkı takipçisi olmalıdır. Bakanlık, Hukuk 
Müşavirliği kanalıyla yargıya intikal etmiş davalarda kendi 
personelinin yanında olduğunu göstermeli; nerede duracağı 
belli olmayan bu şiddet olaylarının bir an önce son bulması 
için gereğini yapmalıdır. 

Okulların bütçe sorununa çözüm getirilmelidir 

Okullara bütçe verilmemesi nedeniyle yaşanan sorunlara 
köklü çözüm getirilmelidir. Okulların zaruri harcamaları 

programları düzenlenmelidir. Eğitim kurumu yöneticileri, 
sürekli eğitim ilkesi gereği, ihtiyaçları doğrultusunda 
desteklenmelidir. Bunun yanında, görev yaptıkları eğitim 
kurumunun özellikleri dikkate alınarak yöneticilere; verimliliği 
artırmak, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının iş 
doyumunu sağlamak, okulun güvenliği ve okul nüfusunun 
sağlığını korumak, dinamik ve çevresine yararlı konularda 
eğitim verilmelidir. 

Kariyer basamaklarındaki felç hâli giderilmeli, işleyen bir 
sistem getirilmelidir 

Anayasa Mahkemesi’nin Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında 
Yükselme uygulamasına yönelik olarak verdiği iptal kararı ve 
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun mahkeme kararıyla 
kariyer basamağı unvanı elde edilemeyeceği noktasındaki 
içtihadı sonrasında kariyer basamakları sürecinin yasal 
belirliliğe kavuşturulmaması, adeta unutulmaya terk 
edilmesi, pek çok hak kaybına neden olmuştur. 2006 
yılından bu yana öğretmen kariyer basamaklarına ilişkin 
uygulama yapılmamaktadır. Paydaşların görüşleri ve talepleri 
doğrultusunda herkesin yararlanmasına açık, özgün, maddi 
ve manevi açıdan tatminkâr bir kariyer sistemi ivedilikle 
hayata geçirilmelidir. 

Nitekim Ekim 2009 tarihli Kurum İdari Kurulu’nda, 
“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 başlatılarak en kısa zamanda 
sonuçlandırılması” kararı alınmıştır. Bakanlık, altına imza 
attığı kararların gereğini yapmalıdır. 

Ek ders esaslarındaki adaletsizliğe son verilmeli,  
ders ücretleri artırılmalıdır 

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, 10 yıldır uygulanmakta ve değiştiği günden 
beri bazı adaletsizlikler devam etmektedir. Sendika olarak 
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kaldırılarak, kadın çalışanlarımızın başörtülü olarak çalışma 
hakkı hukuki güvenceye kavuşturulmuştur. Ancak, çağ dışı 
yönetmeliğin erkek kamu görevlileri için öngördüğü kısıtlama 
ve yasaklamalar hâlâ devam etmektedir. 

2013 yılından beri sürdürdüğümüz serbest kıyafetle iş 
yerlerine gitme eylemi dolayısıyla şimdiye kadar herhangi 
bir olumsuzluk yaşanmamasına rağmen, bazı mülki idare 
amirlerinin işgüzarlık yaptıklarına, sendikal kararın gereğini 
yerine getiren üyelerimize yönelik olumsuz tavırlar içerisine 
girdiklerine şahit olmaktayız. 

Pantolonun kumaşı, kazağın yakası, ayakkabının topuk boyu, 
ense tıraşı ve bıyıkla ilgilenen bir yönetmeliği, antidemokratik 
dayatmayı kabul etmiyoruz. Eğitimin niteliği, öğretmenin 
verimliliği ile ilgilenmek varken kıyafetin tam tekmilliği ile 
gündem tutan yönetim anlayışını çağ dışı buluyoruz. Devletin 
kılcal damarlarına kadar sızmış, çocuklara kalem yerine 
silah teklif eden; barışı değil, savaşı telkin eden terörist 
unsurlardan arınmanın, ülkede birlik, beraberlik ve kardeşlik 
ortamını korumanın ve tahkim etmenin en mühim mesele 
olduğu şu günlerde kılık-kıyafet üzerinden yapılacak bir 
tartışmanın sorumluluğu çok ağır olacaktır. 

Bu hassas süreçte kılık-kıyafeti OHAL’e has çıkarılmış özel 
uygulamaların kapsamına almak, buna alet etmek, bunun 
için çıkarılmış kanunları ters yüz etmek olacaktır. Bu konuda 
tuhaf yaptırımlar uygulamaya çalışanlar şunu bilsin ki, darbe 
ürünü kılık-kıyafet yönetmeliğini takmama konusunda 
kararlıyız. Öğrencilerin serbest kıyafet hakkının olduğu yerde, 
öğretmene, kamu çalışanına ‘ne giyeceğine karar veremeyen 
insan’ muamelesi yapılmış olması kabul edilebilir bir şey 
değildir. 

Bu nedenle, sendika olarak, kamu görevlilerine yönelik 
kısıtlama ve yasakların da kaldırılması amacıyla başlattığımız 
sivil itaatsizlik eylemine devam kararı aldık: 

“Genel Yönetim Kurulu, 15.03.2013 tarih ve 197 sayılı kararıyla 
kılık-kıyafet serbestîsi hedefiyle hayata geçirdiğimiz sivil 
itaatsizliğin bütün hedeflerini gerçekleştirmek üzere, 
kamu görevlilerinin kılık-kıyafetlerine dair yönetmeliğin 5. 

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 dönemine son 
verilmelidir. 

Eğitim ortamlarında tek cinsiyetli ve    
karma olmak üzere farklı uygulama biçimleri   
hayata geçirilmelidir 

Tüm gelişmiş ülkelerde sorgulanan ve bilimsel araştırma 
sonuçlarıyla da yüzyılın pedagojik yanlışı olarak nitelendirilen 
karma eğitim mecburiyetine son verilmelidir. Pedagojik 
unsurun, insan hakları hukuku bağlamında karma eğitimin 
iki boyutunun olduğu görülmektedir. Birincisi, ebeveynin, 
çocuğunun eğitimini belirleme/seçme hakkı; ikincisi, çocuğun 
kendisini ilgilendiren her konuda görüş açıklama hakkıdır. Bu 
itibarla ebeveynlere ve çocuklara tek cinsiyetli eğitim görme 
konusunda sınıf ya da eğitim kurumu bazında seçim hakkı 
tanıyacak bir sistem hukukun gereğidir. Toplumun beklenti ve 
taleplerine cevap verecek şekilde kız, erkek ve karma olmak 
üzere farklı uygulama biçimlerinin hayata geçirilmesi için 
düzenleme yapılmalıdır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, yeni eğitim-öğretim yılının eğitim 
çalışanlarına, milletimize hayırlar getirmesini; özgür millet, 
bağımsız devlet düsturuyla geleceğimizin inşasında en büyük 
payı hakkıyla icra etmesini diliyoruz.  

Çağ dışı kılık-kıyafet yönetmeliği kaldırılıncaya 
kadar eyleme devam ediyoruz 

22/09/2016 

Eğitim-Bir-Sen olarak, hukuki dayanaktan yoksun olmasına 
rağmen yıllarca sürdürülen başörtüsü yasağının kaldırılması 
için verdiğimiz mücadele olumlu sonuçlanmış, 4.10.2013 
tarihli ve 2013/5443 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kadın 
çalışanlar yönünden yönetmelikte geçen ‘başı açık’ ifadesi 
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birçok tartışmayı yeniden başlatacağı, kimseye bir şey 
kazandırmayacağı açıktır. 

Tüm bu saiklere rağmen sözleşmeli öğretmenliği yeniden 
hayata geçirmek, geçmişten ders almamak, eğitim-öğretim 
hayatına olumsuz yansımalarını görmemek ve kestirememek, 
yer değiştirme başta olmak üzere, özlük haklarına ilişkin 
mahkeme kararlarını dikkate almamak, yürütülmesi zor, 
umulan hedefe erişmenin neredeyse imkânsız olduğu, 
şevk kıran cebri bir düzeni yeniden kurmak demektir. 
Sosyo-ekonomik açıdan yeterince gelişememiş bölgelerde 
öğretmenlerin kalıcı istihdamlarını sağlamanın yolu 
mahkemelerden dönecek cebri tedbirler değil, cezbedici 
teşviklerdir. Bu yöndeki tespitimizi aynen ve yeniden deklare 
ediyoruz. 

Tek başına sözleşmeli öğretmenlik uygulaması çok ciddi 
bir problem iken, atanacak öğretmen seçiminin mülakatla 
yapılması, yapılan mülakatlar çerçevesinde adayların 
kazanma ya da kaybetme nedeninin objektif bir şekilde izah 
edilememesi, yıllarca emek vererek okumuş ve birçok yazılı 
sınavdan geçmiş öğretmen adaylarının farklı komisyonlarca 
bir kaç dakikalık mülakatla elenmesi adalet duygusunun 
zedelenmesine neden olmaktadır. 

Kamuya az sayıda personel alımında uygulanan mülakat 
ve üç katı kuralının, Milli Eğitim gibi, bir alımda 30 bin alım 
yapan bir kuruma uygulanması mümkün değildir. Daha ilk 
mülakat uygulamasında öngörülerimizin ne kadar isabetli, 
çekincelerimizin ne kadar haklı olduğu, uzun vadede 
birikecek yoğunluğun yönetilemezliğinin sirayet alanı çok 
net anlaşılmıştır. Bakanlık, yeni alımlarda bugünkü tecrübeyi 
de göz önüne alarak, bu durumu gözden geçirmelidir. Yeni 
personel alımı tercihinde, mülakat uygulaması yerine daha 
adil, önce hakkaniyet, sonra ehliyet ve liyakat ölçülerine göre 
istihdamı yeniden düşünmelidir. 

Milli Eğitim Bakanlığı, maşeri vicdanı yaralayan, hakkaniyet 
ölçütleri her hâlükârda tartışmaya açık olacak olan sözleşmeli 
öğretmenlik istihdamı uygulamasından da, bunun yolu olan 
mülakatla öğretmen alımından da bir an önce vazgeçmelidir. 

maddesinde hâlâ hükmünü sürdüren sınırlama ve yasalara 
son verilmesi yönünde düzenleme yapılması noktasında 
kamuoyu baskısı oluşturmak amacıyla 19.09.2016 tarihinden 
itibaren, kamu görevlilerinin, kamu hizmetlerini söz konusu 
yönetmelikteki sınırlama ve yasalara uymaksızın, milletimizin 
değerlerine ve genel kabul görmüş kılık-kıyafet şekillerine 
uygun olmak kaydıyla belirleyecekleri kılık-kıyafetle yerine 
getirmelerine karar vermiştir.” 

Bu karar doğrultusunda, kamu görevlileri kılık-kıyafet 
özgürlüğüne kavuşuncaya kadar kararlılıkla eylemimize 
devam edeceğiz. 

Sözleşmeli öğretmenlik sorunlara, mülakat 
adaletsizliğe yol açıyor 

30/09/2016 

668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile uygulanmaya 
başlanan sözleşmeli öğretmenlik istihdamı, mülakat 
değerlendirmesi yüzünden daha önce dikkat çektiğimiz ve 
yetkilileri uyardığımız boyutlarıyla tartışmaya açıldı. Geçmişte 
denenmiş, sonuçları görülmüş ve sürdürülebilirliği olmadığı 
için vazgeçilmiş sözleşmeli öğretmenlik istihdamının 
tekrar hayata geçirilmesinin büyük sıkıntıları beraberinde 
getireceğini daha önce defaatle ifade etmiştik. 

Getirildiği tarihten kaldırıldığı tarihe kadar, basın 
açıklamalarımızla, imza kampanyalarımızla sakıncalarına 
işaret ettiğimiz, yetkililerle yaptığımız her görüşmede 
gündeme getirdiğimiz sözleşmeli öğretmenlik uygulaması, 
denenmiş, sıkıntıları görülmüş bir uygulamadır. Standardı 
tartışmalı çoklu komisyonlarca yapılan böyle bir istihdamın 
öğretmen olanların sevincinin değil, olamayan çoğunluğun 
haykırışının daha çok ses getireceği, adaletin tesisinin zor 
olacağı bu uygulamaya karşı durmaya devam edeceğimizi 
tekrar ifade ediyoruz. 

Sahada oluşumuzun öngörüsü, öğretmenler odasının 
psikolojisi ve mesleğin verimliliği açısından yetkili sendika 
olarak öğretmenliğin bugününe ve geleceğine dair perspektifi 
açıkça ortaya koyarak yineliyoruz ki, sözleşmeli öğretmenliğin 
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Görevden uzaklaştırma olsun kamu görevinden çıkarma olsun, 
haklarında işlem tesis edilen kişilere somut olarak hangi fiil 
veya davranışı sebebiyle bu türden bir işlem uygulandığının, 
hangi fiilinin sabit görüldüğünün bildirilmesi, sürecin şeffaflık 
içinde yürütülmesini ve toplumun adalet duygusunun yara 
almamasını sağlayacaktır. 

Özellikle Bylock gibi, kişilerin istismar edilmesine açık 
kriterler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlem ve idari 
tedbir yönünden istismar sonucu mağdur edilenlerle istismar 
ederek mağdur edenler arasındaki ayrımın çok dikkatli ve 
özenli bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Kamu görevinden çıkarma gibi bireysel ve toplumsal sonuçları 
ağır olan işlemler tesis edilmeden evvel ayrıntılı ve özenli bir 
teknik incelemenin yapılarak FETÖ/PDY tarafından istismar 
edilmiş kişilerin mağduriyetine sebebiyet verilmemesi, terörle 
mücadele sürecinin geleceği açısından son derece önemlidir. 

‘Bylock’ mutlaka aydınlatılmalıdır 

20/10/2016 

Milli Eğitim Bakanlığı’nca FETÖ darbe girişiminin ardından 
yürütülen soruşturmalar kapsamında en son 2 bin 400 
öğretmen açığa alınmıştı. Söz konusu açığa alma işleminin 
sebebi ise kamuoyunda ‘Bylock’ olarak bilinen mesajlaşma 
programını kullanmak olduğu ifade edilmişti. Açığa alınan 
eğitimcilerin bir kısmının FETÖ terör örgütüyle asla bağı 
olmayacak kişiler olduğuna dair sosyal çevre şahitlikleri 
artarak sendikamıza yansımıştır. Birçok eğitimcinin söz 
konusu iddialarla alakalı olmasının sosyal algı olarak mümkün 
olmadığı, bazılarının engeli dolayısıyla bu programı kullanacak 
durumda bile olmadığı, adresine kayıtlı herhangi bir internet 
aboneliği bulunmadığı gibi örnekler çoğalınca, sendika olarak 
“Bylock belirsizliği mağdurlar üretiyor” başlığı ile bir çağrıda 
bulunarak detaylı bir teknik incelemenin zaruretinden 
bahsetmiş, adaletin tesis edilmesi için masumları korumaya 
dönük her türlü adımın zamanında atılması gerektiğini dile 
getirmiştik. 

Gelinen son noktada ‘Bylock’ kullanıcısı olduğu gerekçesiyle 
görevden el çektirilen eğitimcilerin kendi rızaları dışında 

Eğitim-Bir-Sen olarak, bir defa daha Bakanlığı, ileride geri 
adım atmak durumunda kalacağı bu hatalı uygulamadan 
vazgeçerek, öğretmeni teşvik ile şevklendirecek, istihdam 
olarak kalıcılığı sağlayacak; adilliği tartışma konusu 
yapılmayacak, uygulama açısından süreklilik arz edecek 
yöntemleri benimsemeye davet ediyoruz. 

Bylock belirsizliği mağdurlar üretiyor 

14/10/2016 

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 
15 Temmuz darbe ve işgal girişimi sonrası, terör örgütü 
elemanlarının kamudan temizlenmesi ekseninde yapılan idari 
ve hukuki tedbirler, toplumun hemen her kesimince gerekli 
ve yerinde bulunmuştur. Ancak bu tedbir ve girişimlerin, 
toplumun geniş kesimlerinin zan altında bırakılması neticesini 
ve mağduriyetlerin yaygınlık kazanacağı algısını doğuracak 
şekilde dikkatsizce yürütülmesinin sürece zarar vereceği 
aşikârdır. 

Milli Eğitim Bakanlığı’nca FETÖ darbe girişiminin ardından 
yürütülen soruşturmalar kapsamında son olarak 2 bin 400 
öğretmen görevden uzaklaştırılmıştır. Söz konusu işlemin 
dayanağının ise Bylock isimli haberleşme programının 
kullanılması olduğu ileri sürülmektedir. Bahse konu son 
görevden uzaklaştırmalar beraberinde çok sayıda soru 
işareti doğurmuştur. Zira görevden uzaklaştırılanların büyük 
bir kısmının, daha önce açıklanan kriterlerin hiçbirisiyle en 
ufak bir ilgisi dahi bulunmayan sosyal çevresi, geçmişi ve 
toplum içindeki bilinirliği itibarıyla terör örgütüyle zerre kadar 
bağlantısı olmadığından emin olunan kişiler olması haklı ve 
yerinde şüphelere sebep olmaktadır. 

Bu durum beraberinde, terör örgütünün örgüt içi iletişim 
gibi önemli bir işlemi, Bylock özelinde toplum nezdinde 
itibarı ve güvenirliği yüksek olan insanların telefonları, GSM 
hatları, internet abonelikleri üzerinden gerçekleştirerek 
hem kendisini gizlediği hem de bu insanları istismar etmek 
suretiyle faaliyetlerini kamufle ettiği şüphesini akıllara 
getirmektedir. 
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Cumhurun iradesi ve kardeşlik iklimi daim olsun 

28/10/2016 

93 yıl önce, acıların, yokluk ve sıkıntıların yaşandığı bir 
dönemde, milletimiz, var olma mücadelesi vermiş; varlığına 
yönelen tehditlere karşı verdiği Kurtuluş Savaşı’nı zaferle 
taçlandırarak, tarihe unutulmaz bir destanla geçmiştir. 

Güçlü bir ruh ve iman yüceliğinde bütünleşen milletimiz, istiklal 
aşkı ve özgürlük ruhuyla hep birlikte, yani gerçek manada 
‘millet’ olarak, yeryüzünün birleşmiş bütün zalimlerine karşı 
yeryüzünün bütün mazlumları adına sürdürdüğü mücadeleyi 
zaferle sonuçlandırmıştır. 

Hâl böyleyken, milli mücadele ruhu temelinde yükselmesi, 
gerçekliğini millet iradesinde bulması gereken Cumhuriyet, 
uzun yıllar boyunca dayattığı resmi ideolojisiyle kendi 
insanına yabancılaşmanın sıkıntılarını yaşa(t)mış; devlet 
mekanizması belli zümre ve sınıfların çıkarına hizmet eden bir 
aygıta dönüşmüştür. Ekonomik, demokratik, kültürel haklar 
ve nimetler, ülkenin ve milletin bütününe yayılamamıştır. 
Devlet ve milletin kucaklaşarak bütünleşemediği Türkiye’de, 
değerler çatışması hayatın her anını, alanını negatif etkilemiş, 
gerçek manada ne millet cumhuriyetini ne cumhuriyet milleti 
kazanabilmiştir. 

Varoluşumuz millet gerçekliğini esas almak zorundadır. 
Bütün çabalar milletimizi mutlu, başarılı kılmak içinse, 
yapılması gereken, bizi millet olarak var ve güçlü kılan 
değerlere dönmek, o değerleri canlı, yaşanır kılmaktır. Milleti 
tarihsel, kültürel bağlar, derinlikler var kılar. En temel varoluş 
referanslarımız olan insan ve medeniyet değerlerimiz, köklü 
iddialarımızın, yaşama gerekçemizin kaynağıdır. Onları 
devlet-millet kaynaşması içinde yaşanır kılarak güncellemek, 
güncelleyerek yaşanır kılmak, Türkiye’ye güç katacaktır. 
Esasen son dönemde bütün göstergeleri altüst edecek tarzda 
gelişen Türkiye, güç ve ilhamını devlet-millet kaynaşmasından 
almaktadır. Bir anlamda devlet milletine, millet devletine 
kavuşmuştur. 

Bugün de, Cumhuriyetin kuruluşuna giderken yaşanan 
sıkıntıların benzerlerini, içeriden terör, dışarıdan kanlı, 

gelişen ya da gerçekleşen durumların mağduru oldukları 
yönündeki kanaat kamuoyunda gittikçe yaygınlaşmaktadır. 
İnternet ortamına dâhil olmak için her kullanıcıya operatörler 
tarafından ayrı tahsis edilen IP numaralarının bazen birden 
fazla kullanıcıya tahsis edilebildiği, aynı IP üzerinden aynı 
anda birçok kullanıcının legal/illegal işlem yapmasının 
mümkün olduğu bilinmekte, tam da burada ‘kuru ile yaşın 
karıştığı’ intibaı güçlenmektedir. Görevden el çektirme işlemi 
gerçekleşince de masum ile mağdur aynı akıbete uğradığı 
için ‘at iziyle it izinin’ karıştığı bir durum ortaya çıkmaktadır. 
Yeniden bir ayıklama içinse geriye yönelik işlem yapmanın 
zorluğu, bu süreçteki itibar kaybının telafisinin mümkün 
olmayacağı düşüncesi vicdanlara ağır gelmektedir. 

Böylesi teknik konuların yeterince aydınlatılmadan tek 
başına ihraç kriteri kabul edilmesinin doğru olmayacağı 
bir noktaya gelinmiş bulunmaktadır. Bu aşamada sadece 
IP üzerinden bir işlem yerine operatörlerde bulunan ‘log’ 
kayıtlarının incelenerek teknik incelemenin tüm kayıtları 
ayrıştıracak derecede incelendikten sonra kesin delil kabul 
edilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Aynı şekilde üzerine kayıtlı 
hattın başkası tarafından istismar edilmesinin tespiti için de 
telefonun nerede kullanıldığını gösteren baz istasyonlarından 
alınacak sinyal ve ‘HTS’ kayıtlarının incelenmesi, internet 
aboneliği hattının başka kişilerce kötüye kullanımı gibi direkt 
suç konusu olmayan unsurlar tam olarak aydınlatılıncaya 
kadar kişiler hakkında kesin kanaate dayalı işlemler 
yapılmamalıdır. 

Açığa alma olsun, kamu görevinden çıkarma olsun, 
haklarında işlem tesis edilen kişilere somut olarak hangi fiil 
veya davranışı sebebiyle bu türden bir işlem uygulandığının, 
yapılan inceleme neticesinde hangi fiilinin suç olarak sabit 
görüldüğünün açıklanması, üzerine kayıtlı birden fazla mobil 
hat olanların hangi numarası üzerinden suç işlendiğinin 
paylaşılması önem arz etmektedir. 

Sürecin sağlıklı ve şeffaflık içinde yürütülmesi, yapılan 
hataların telafi edilmesi, teknik konuların tüm ayrıntılarıyla 
aydınlatıldıktan sonra tasarrufa konu edilmesi, toplumun 
adalet duygusunun yara almaması için elzemdir. 
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şekilde tecrübe edilmiştir. Bu itibarla kışla ve askeri birliklerin 
şehir merkezlerinin dışına, gayrimeskûn mahallere taşınması 
kararı yerinde bir uygulama olacaktır. 

Şehir dışına çıkarılmasına karar verilen kışla ve askeri 
birliklerin boşalttığı arazilerin nasıl değerlendirileceği 
konusunda ise henüz bir karar verilmemiştir ve konu 
hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılmaktadır. Özellikle bu 
arazilerin şehrin merkezindeki konumları sebebiyle ekonomik 
değerlerinin yüksek olmasından kaynaklı rant girişimlerine 
müsaade edilmemeli, bahse konu araziler kamu yararına 
kullanılmalıdır. Hükûmete çağrımız, mezkûr arazilerin eğitim 
kampüslerine dönüştürülmesidir. 

Başbakan Sayın Binali Yıldırım tarafından açıklanan Orta 
Vadeli Programda “2019’a kadar ikili öğretime son verilip tekli 
öğretime geçilmesi” hedef olarak konulmuştur. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, hazırladığımız “Eğitime Bakış 2016: 
İzleme ve Değerlendirme Raporu’nda, ilköğretimde ikili 
eğitim uygulamasına son verebilmek için en az 60 bin derslik 
ihtiyacı olduğu, bunun da 24 derslikli 2 bin 500 yeni okula 
tekabül ettiği; 2015 yılında ikili eğitim kapsamında eğitim 
gören öğrenci oranı (yüzde 45,6) üzerinden Türkiye’de derslik 
başına düşen ortalama öğrenci sayısı da dikkate alındığında, 
hesaplanan derslik ihtiyacının ise 86 bin olduğu bulgularına 
yer verilerek, ikili öğretimden tekli öğretime geçilmesi halinde 
gereken derslik ve okul sayısı ortaya konulmuştur. 

Tekli öğretime geçilmesi hedefine ulaşılması için gerekli derslik 
ihtiyacının en çok İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde 
ortaya çıktığı dikkate alındığında, kışla ve askeri birliklerden 
boşalan arazilerin -yeşil alan, yemekhane, yüzme havuzu, 
konferans-çok amaçlı salon, kütüphane, yurt, laboratuvar 
gibi- tekli öğretime uygun donanımlı eğitim kampüslerinin 
inşası için kullanılması en uygun değerlendirme olacaktır. 
Zira tekli öğretime geçilmesi için gerekli derslik ve okul 
sayısı göz önünde bulundurulduğunda, şehir merkezlerinde 
bu ihtiyacı karşılayacak büyüklükte ve uygun maliyette arazi 
kalmadığı bilinen bir gerçektir. Öte yandan, okulların şehir 
dışına yapılması halinde öğrencilerin yaşadıkları şehirden ve 
sosyal çevreden uzak, izole bir eğitim görecekleri açıktır. 

kirli emperyalist tezgâhlar olmak üzere, varlığımızı ve 
bütünlüğümüzü hedef alan saldırılarla karşı karşıyayız. 
Uluslararası siyasetin gizli odalarında planlanan oyunun 
farkında olarak, millet olma şuurunu daha kararlı, daha 
kucaklayıcı, kuşatıcı ve her vatandaşımızı içine alan yüksek 
duygu ve inançla sürdürmeliyiz. Bu ideale, ancak inançları, 
tasaları, kıvançları, kederleri bir olan insanlar ulaşabilir. 
Millet, böyle bir birlikteliktir. Cumhuriyetin kurucu ruhu 
buydu. 15 Temmuz’da kanlı bir darbeyle ülkemizi işgal etmek 
isteyen ihanet odaklarına karşı yeni bir istiklal direnişi, milli 
mücadele yıllarındaki ruhun canlandırılmasıyla kazanılmıştır. 
Bu ruh özenle korunup yaşatılmalıdır. Çünkü şu anda içinden 
geçtiğimiz süreci, karşı karşıya bulunduğumuz tehlikeleri, 
yaşadığımız sorunları ancak böylesi bir ruhu, birlik, beraberlik 
ve kardeşlik ruhunu muhkemleştirerek aşabiliriz. 

Kökü insanımızın kültür, inanç ve irfan dünyasına dayanan 
Eğitim-Bir-Sen olarak, Cumhuriyeti, temel insan hak ve 
özgürlüklerine dayalı, demokratik bir anayasa ile güçlü 
kılmanın gereğine inanıyoruz. 

Milletimizin, Yeni Türkiye’nin barış ve kardeşlikle aydınlanmış 
ufkuna doğru hep birlikte durmak, yorulmak bilmeden el ele, 
gönül gönüle yürüyüşünü kutluyor; paralel, yatay, dikey bütün 
hainlerin temizlendiği, adaletin tam anlamıyla tesis edildiği, 
özgürlüklerin ve huzurun hâkim olduğu, birlik ve beraberliğin 
güçlendiği, kardeşlik ikliminin hâkim olduğu nice yıllar 
diliyoruz. 

Şehir içindeki askeri araziler eğitim kampüslerine 
dönüştürülmelidir 

04/11/2016 

15 Temmuz darbe girişimi sonrası alınan önlemler 
çerçevesinde şehir merkezlerindeki kışla ve askeri birliklerin 
şehir dışına taşınması kararı alınmıştır. Askeri birliklerin 
yerleşim düzenleri ve lojistik imkân ve kapasiteleri itibarıyla 
ülke coğrafyasında ve özellikle şehir merkezlerindeki dağılımı, 
olağanüstü dönemlerde siyasi iktidarları ve kritik merkezleri 
kolaylıkla kontrol altına alabilecekleri, adeta darbeye davetiye 
çıkaracak şekilde düzenlenmiş olmasının tehlikesi ağır bir 
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yansıdığı andan itibaren tepki göstermiş; rotasyon 
uygulamasını “kavimler göçü” olarak nitelendirerek buna 
karşı olduğumuzu dile getirmiştik. Eğitimin ve öğretmenlerin 
çözülmesi gereken pek çok sorunu varken, rotasyonun çözüm 
değil, yeni bir sorun alanı haline geleceğine dikkat çekerek, 
öğretmeni isteği dışında ikametgâhından uzaklaştırmakla yer 
değişikliği sorununun çözülemeyeceğini ifade etmiştik. 

Milli Eğitim Bakanlığı, 2015 Eylül ayında kademeli olarak 
rotasyon uygulamasına başlanacağını duyurmuş; aynı eğitim 
kurumunda 12 yılını dolduran yaklaşık 40 bin öğretmenin 
etkileneceği uygulamadan, öğretmenlerden tercih alındıktan 
sonra, atamaların yapılmasına sayılı günler kala vazgeçmişti. 
Rotasyonun gerekçesini ortaya koyamayan, öğretmenine 
neden zorla yerini değiştirdiğini izah edemeyen Bakanlık, yine 
hiçbir gerekçe ortaya koymadan uygulamadan vazgeçmişti. 

Şimdi Sayın Bakanın ifadesiyle rotasyon uygulamasının hayata 
geçirileceği planlanmaktadır. Ancak bu konuda gerek gerekçe 
gerekse uygulama noktasında yeterli bir hazırlık yapılmadığı; 
aceleci ve plansız bir tavırla hareket edildiği görülmektedir. 
Rotasyonun son anda iptal edildiği 2015 yazından bugüne 
hiçbir şey değişmemişken, şimdi aynı konuyu tekrar gündeme 
neden alındığı sorusu ortada durmaktadır. 

Üstelik yakın zamanda proje okulları yönünden rotasyonun 
denediği ve bir sonuç alınamadığı da bilinen bir gerçektir. 
Bakanlık norm kadro fazlası öğretmenlerin atamasıyla 
beraber, ülke genelinde 155 proje okulunda 8 yılını dolduran 
bin 187 öğretmeni rotasyona tabi tutmayı kararlaştırmış, 
ancak süreç tamamlanamadan geri adım atmak zorunda 
kalmıştı. Bakanlığın bu türden “örnek uygulamalardan” 
ders alması, çok dar kapsamlı ve çok daha dar bir kitleye 
bile uygulayamadığı rotasyonu 950 bin öğretmene nasıl 
uygulayacağı konusunda yeniden düşünmesi gerekmektedir. 

Bakanlığın sürdürülebilir ve yönetilebilir bir istihdam politikası 
oluşturamamasının ceremesini öğretmenler çekmemelidir. 
Eğitim sistemimizin karma eğitim dayatması, müfredat, 
sosyo-ekonomik açıdan az gelişmiş yörelerdeki öğretmenlerin 
görev süresi, kariyer basamakları, altyapı ve donanım 

Bu nedenle, Eğitim-Bir-Sen olarak, askeri birliklerin şehir 
dışına taşınması neticesinde boşalacak arazilerin eğitim 
kampüslerine dönüştürülmesi kararı alınması, kampüs 
inşaat ve donanımlarının hızla tamamlanması çağrısında 
bulunuyoruz. 

Yanlış istihdam politikasının çaresi rotasyon 
değildir 

07/11/2016 

Millî Eğitim Bakanı, geçen ay düzenlenen II. Eğitim 
Kongresi’nde, öğretmenlere rotasyon uygulamasının 2017 
yılında hayata geçirileceğini ifade etmiştir. 

Rotasyon, Milli Eğitim eski Bakanı Ömer Dinçer döneminden 
beridir sıkça dillendirilen bir konudur. Sendika olarak, 
Öğretmen Strateji Belgesi Taslağı’nın oluşturulması sürecinde 
ilk defa eğitim camiasının gündemine gelen rotasyon 
uygulaması, o tarihten beri karşı çıktığımız bir konudur. 

Kasım 2011’de yapılan Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı’nda, 
Bakanlık tarafından Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi’ne 
konulmaya çalışılan rotasyona karşı çıkmış, Bakanlığın aynı 
okulda 10 yıl çalışan öğretmenlere getirdiği il dışı rotasyon 
önerisi, ısrarlı muhalefetimiz neticesi gündemden çıkarılmıştı. 
Yine o dönem zarfında kamu hizmetinde esas olanın, hizmetten 
faydalananlar olduğuna vurgu yaparak, öğretmenlerin zaten 
doğal bir rotasyon içerisinde bulunduğunu, -o dönemde- 
ilköğretim birinci kademe öğretmenlerinin 5 yıl, ikinci kademe 
öğretmenlerinin 3 yıl, ortaöğretim öğretmenlerinin ise 4 
yılda bir öğrencilerinin değiştiğini ve hizmet alan eksenli bir 
doğal rotasyonun gerçekleştiğini vurgulamıştık.  Bakanlık, 
bugün olduğu gibi, o gün de rotasyonun gerekçesini ortaya 
koyamamıştı. 

Sonrasında, Nisan 2015 tarihinde yürürlüğe konulan Millî Eğitim 
Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’yle 
öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda çalışabileceği azami 
görev süresi üzerinden hizmet süresine bağlı yer değişikliği 
(rotasyon) uygulaması getirilmişti. Eğitim-Bir-Sen olarak, 
bahse konu düzenlemeye, yönetmelik taslağının kamuoyuna 



304

OL AĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU

öğretmendir. Öğretmenler, uzun bir süreçte edindikleri maddi 
manevî bilgi ve becerileri canlı tutmanın yanında sonraki 
nesillere aktarmada da tarihi rol üstlenirler. Öğretmenlik, 
toplumun nesnel ihtiyaçlarının yanı sıra, maneviyatını inşa ve 
ihya etmeleri sebebiyle medeniyetimizde önemli bir yere sahip 
olmuş, milletimiz nezdinde kutsal bir meslek addedilmiştir. 

Biz öğretmenlerimize sadece bilgiyi değil, o bilgiyle canlanıp 
yeşerecek en saf, en temiz çocuk dimağlarımızı; aklımızı, 
kalbimizi de emanet etmekteyiz. Sesimizi, sözümüzü, 
yönümüzü onlarda ve onlarla buluruz. 

Ömür boyu bitmeyen, bitmeyecek bir faaliyet olarak 
bilgilenmenin önemini en iyi kavrayanlar öğretmenlerimiz 
olmuştur/olmalıdır. Öğretmenlerimiz, yüksek idealleri ve 
milli mefkûreleri sadece canlı tutmaz, ayrıca hayatın her 
anında örnek alınması gereken ahlâkî sorumluluklarıyla da 
asil duygu ve davranışların öncüsü olma rolünü üstlenirler. 
Bilginin sosyal, kültürel, teknolojik, ekonomik tüm alanlardaki 
gelişmeleri doğrudan etkilediği dünyamızda, topyekûn 
kalkınma idealimiz, öğretmenlerimizin sorumluluğuyla aynı 
oranda saygınlığını da artıracak mahiyette olmalıdır. 

Bu inceliği unuttuğumuz veya ihmal ettiğimiz ölçekte hayatın 
rengi solmakta, millet olarak geleceğimiz yara almaktadır. 
Bilinmelidir ki, ilim ve irfan geleneğimiz içinde muallim olarak 
anıldığı dönemlerden beri öğretmenlik, formel düzenlemelere, 
resmi ifadelere gerek kalmadan kendiliğinden değer bulmuş, 
değer görmüştür. 

Ne var ki, yüzyıllık siyasal iniş çıkışların toz dumanı içinde bu 
onurlu meslek erozyona uğramış, öğretmenlerimiz hak ettiği 
değeri göremez olmuştur. İlim ve irfan kriterlerinin doğasını 
zorlayarak ideolojik yaklaşan anlayışlar, öğretmenliği toplum 
mühendisliklerinin aleti ve aracı olarak kullanmıştır. 24 Kasım 
Öğretmenler Günü de dâhil, çoğu darbe ürünü düzenlemeler, 
öğretmenlerimize hak ettikleri değeri vermek yerine ideolojik 
emeller için kullanılmasına neden olmuştur. 

Konjonktürel gerekçelerle sahneyi süsleme babından 
söylenmiş içi boş yaldızlı beyanlar, ne eğitimin ne 
öğretmenlerin sorunlarını giderebilmiştir. Bu tür beyanların 

eksiklikleri, okul bütçesi gibi çözüm bekleyen sorunları 
ortada dururken, öğretmenleri huzursuz edecek, işlerine 
ve mesleki gelişimlerine odaklanmalarını engelleyecek, 
çalışma barışını ve kurumsal iş birliğini bozacak rotasyon gibi 
zorlama tedbirlerin Bakanlığın gündeminden çıkarılması ve 
öğretmenlerimizin öğrencilerine odaklanmasının sağlanması 
gereklidir. 

Öğretmene verilen değer her şeye değer 

22/11/2016 

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğinin sorunlarının 
ortaya konulduğu, çözüm önerilerinin yoğun olarak 
tartışıldığı, itibarının artırılması için en güçlü vurguların 
yapıldığı, öğretmenler arasındaki meslekî dayanışmanın 
en üst düzeyde gerçekleştirildiği, öğretmenlerle öğrenciler 
arasında öğretmenliğin önemini ve değerini açığa çıkararak 
duygusal atmosferlerin yaşandığı bir gündür. 

Ancak Türkiye’de 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak tahsis 
edilen gün, 12 Eylül askeri darbesinin ardından, darbe 
yönetiminin kararıyla kutlanmaya başlamıştır. Darbecilerin 
ruhunu yansıtan, izlerini taşıyan, yapmak istedikleri 
mühendisliğe öğretmenleri de ortak etmek için merasimleri 
ve kutlamalarıyla sorgulanmaksızın her yıl tekrarlanan 
Öğretmenler Günü, millet iradesini hiçe sayanların lütfuyla 
‘öğretmenlere de bir gün olsun’ denilerek ihdas edildiği 
günden beri kabul sorunu yaşamaktadır. Darbecilerin yeri 
milletin vicdanında nasıl meşrulaşmadıysa, 24 Kasım da aynı 
şekilde meşrulaşamamıştır. 

24 Kasım Öğretmenler Günü, mevcut haliyle, bin yıllık geçmişi 
yok sayan ve el yordamıyla kazılmış yüzeysel temeller 
üzerine bina edilmek istenen köksüz, ruhsuz anlayışın 
bir tezahürüdür. Öğretmenler Günü, öncelikle karşılığını 
medeniyet değerlerimizin derinliklerinde bulan bir temel 
üzerinde yeniden inşa edilmeli, darbelerin, darbecilerin, 
antidemokratik süreçlerin ve endoktrinasyon uygulamasının 
bir karşılığı olmaktan çıkarılmalıdır. 

Eğitim ve öğretim, milletin varlığı ve geleceği için hayati 
önemdedir. Eğitimin yapı taşı, merkezi, taşıyıcı unsuru ise 
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Eğitim-Bir-Sen olarak, bu vesileyle, sözleşmeli öğretmenlik 
uygulamasının yeniden hayata geçirilmesi, erkek kamu 
görevlilerine dayatılan kılık-kıyafet zorunluluğu, öğretmenlerin 
kariyer basamaklarına ilişkin yaşadıkları belirsizlik, ek ders 
esaslarındaki adaletsizlikler, öğretmen açığı, atama ve 
yer değiştirme süreçlerinde yaşanan problemler, yönetici 
görevlendirme süreçlerinde mahkeme kararlarının doğurduğu 
sorunlar, öğretmene şiddet gibi, çözüme kavuşturulması 
gereken sorunların bir an evvel aşılmasını ümit ediyor; 
öğretmenlerin gönülden katılacakları, kökü derinlerde 
bir Öğretmenler Günü özlemiyle, tüm öğretmenlerimizin 
emeklerinin değerinin anlaşıldığı, mesleğin itibarının ön plana 
çıktığı, sorunlarının çözüldüğü günlere erişmeyi diliyoruz. 

Açığa alma işlemleri süreç olmaktan çıkmış 
sürüncemeye dönüşmüştür 

30/11/2016 

15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki FETÖ/PDY 
mensuplarının kamu görevinden uzaklaştırılması sürecinde 
Bakanlık, valilik veya kaymakamlıklarca eğitim çalışanları 
hakkında tedbiren açığa alma işlemi uygulanmıştır. Kişi 
hakkında tahkikat yapmak, suça mesnet olabilecek bir delil 
varsa, bunu ortaya çıkarmak, suç unsuru yok ise de kişinin 
görevine iadesini sağlamak üzere izlenmesi gereken bu idari 
yol süreç olmaktan çıkmış, “sürünceme”ye dönüşmüştür. 

Özellikle valilik veya kaymakamlıklar tarafından yapılan bu 
işlemlerde birbirinden çok farklı uygulamaların olması, farklı 
farklı kıstasların esas alınması, iller arasında bir uygulama 
birliğinin bulunmaması, süreç yönetiminde sıkıntılara sebep 
olmaktadır. Mağduriyet oluşturmama noktasında da gerekli 
özen ve hassasiyetin gösterilmediği, yaşanan örneklere 
yansımaktadır. Bu belirsiz durum haksızlıklara, keyfi 
tutumlarla hukuksuz işlemlere ve sebepsiz mağduriyetlere 
yol açmaktadır. 

Devletin bir daha böylesi alçakça bir girişime uğramaması, 
milletimizin geleceğinin organize edilmiş kuklaların elinde 
başka tehditlere maruz kalmaması için yasal çerçevede her 
türlü önlem mutlaka alınmalıdır. Çok gizli ve çok yüzlü bu 

çoğu pozitivist istikamette bir toplum tasarımına hizmet 
edecek tarz ve işleve sahip olmuştur. 

İstisnai bir durum da olsa, özellikle 15 Temmuz darbe ve işgal 
girişimi öncesi ve sonrasında doğrudan millet varlığını hedef 
alan hain darbe girişiminde ve terör olaylarını destekleyen 
oluşumların içinde kimi öğretmenlerin de isminin karışmış 
olması, eğitim camiası adına büyük bir talihsizliktir. İlim, 
irfan ve güzel ahlak noktasında öncü olması gereken 
öğretmenlerimizin her zaman yanında yer alan, onların 
haklarını savunan bir sendika olarak, kim olursa olsun, 
çocuklarımıza şiddetin, öldürmenin yolunu gösteren insanlık 
dışı çabaları her zaman reddettik. 

Diğer yandan, müşfik, naif, müfit davranışlarıyla çocuklarımıza 
rol model olan, geleceğimizi yoğuran unutamadığımız 
öğretmenlerimizin genel yekûn oluşturduğunu biliyoruz. 
Onlar, bizim ilim ve irfan göğümüzde parlayan yıldızlar; genç 
dimağlara yol gösterecek engin ufuklar gibidir. 

Öğretmenlerin, on yıllar boyunca birbiri üzerine eklenmiş 
pek çok sorunu bulunmaktadır. Öncelikle öğretmenlik 
mesleği itibar erozyonu yaşamakta ve mesleğin statüsü 
tartışılmaktadır. Öğretmenlere sunulan maddi imkânların 
yetersizliği nedeniyle öğretmenlik tercih edilen bir meslek 
olmaktan giderek çıkmış, öğrencilerin hayallerini süsleyen 
bir meslek algısından uzaklaşmıştır. Öğretmenlerin maddi 
manevi sorunlarının çözülmesi ve öğretmenliğin yeniden 
cazip, öncelikle tercih edilen bir meslek haline getirilmesi 
gerekmektedir. Şartların iyileştirilmesi, öğretmenin 
motivasyonunu artıracak ve doğal olarak toplam verimliliğine 
büyük katkı sağlayacaktır. 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürürlüğe koyduğu bazı düzenlemeler, 
aldığı tavır ve tutumlar öğretmeni eğitimin aktörü olmaktan 
uzaklaştırmış, figüranı hâline getirmiştir. Öğretmenlik 
mesleğinin itibarsızlaştırılmasına ve toplumsal saygınlığını 
yitirmesine ek olarak öğretmenler mesleklerini icra ederken 
çeşitli saldırılarla şiddet olaylarına maruz kalmaktadır. Milli 
Eğitim Bakanlığı, çalışanlarının sorunlarını sahiplenmeli ve 
çözümüne ilişkin çaba göstermelidir. 
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Bakanlık, merkezde icra ettiği açığa alma işlemleri kadar 
valilik veya kaymakamlıklarca yapılan işlemleri de aynı 
hassasiyetle takip etmelidir. Valilik veya kaymakamlıklarca 
açığa alınanlardan masum olduğu anlaşılan personel 
hakkındaki göreve başlatılma işlemlerinin mülki idare 
amirlerince hızla yerine getirilmesi konusunda da gerekli 
tedbirler alınmalıdır. 

Bu ‘aralık’ta insan hakları yine rafta

08/12/2016 

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nün kabulünün 68. yıl 
dönümünde, insan ve hak kavramının alabildiğine ayrı 
düştüğüne tanıklık ediyoruz. İnsanla doğrudan ilgili olması 
sebebiyle önemsenmesi gereken bugünler, anlamını yitirmiş, 
mazlumdan yana olması, masumu koruması gereken 
uluslararası yapıların, emperyalist güçlerin tehdidi ve 
tahakkümü altında, hakkın haykırıldığı değil, haksızlıkların 
perdelendiği ekran koruyuculara dönüşmüştür. 

Hemen hemen bütün insani değerlerin tahrip edildiği bu 
çağda, sözel güzellemeler önemini kaybetmiş; daha düne 
kadar medeniyetlerin beşiği olmuş, başkentlik yapmış, 
insanların tüm farklılıklarına rağmen bir arada yaşadığı 
bölgeler açık can pazarı haline getirilmiştir. 

Acı ve zulümler, dün Felluce’de, bugün Halep’te olduğu gibi, hep 
Müslümanların meskeni olan coğrafyalarda yaşanmaktadır. 
Dünyanın öteki yüzü bugünler için hazırladığı nümayişçi 
müsamereler eşliğinde maskesini takarak riyakâr cümleler 
kurmakta, her riyakâr cümle kurulduğunda masum bir insan 
daha maalesef can vermektedir. 

Dünya sürekli sıcak veya soğuk savaş atmosferini solumakta, 
buna ilaveten icat edilen taşeron terör örgütleriyle milletlerin 
geleceği çalınmakta, kardeş görünümlü kalleşlerle 
toplumlara derin nifak tohumları atılmakta, ülkelerin 
sınırları değiştirilmektedir. Dünyanın bir tarafı diğer tarafını 
sömürebilmek için hayaller ihraç edip güçsüz ülkelerin 
hazinelerini kendi envanterine gelir olarak kaydetmenin 
yarışına girmektedir. 

yapının deşifre edilmesi, FETÖ üyesi olan her kim varsa tespit 
edilmesi ne kadar büyük bir önemi haiz ise bunlarla aynı 
muameleye maruz kalmış masumların bir an önce görevlerine 
iade edilmesi de o kadar önemlidir. Masum bir kişinin hainlerle 
aynı kategoride değerlendirilmesi, bu derekede geçen her bir 
gününün kişisel olarak ağır bir yük olduğu bilinmelidir. Bu 
durumun, toplumsal olarak da uzun vadede çeşitli sıkıntılara 
kaynaklık edebileceği öngörülmelidir. 

Açığa alınan kamu görevlilerinin açıkta kalma süresinin 
belirsiz bir şekilde uzaması, haklarında yapılan iş ve işlemlere 
yönelik hiçbir dönütün olmaması sorunun çözümüne dayanak 
değil, bu durumu fırsat için kullanmak isteyenlere ayak 
oluşturmaktadır.  Bazı valilik ve kaymakamlıkların ayıklama 
yapmak yerine sağlam durmak adına hiç adım atmamaları 
sağlamlık değil, hantallık getirmektedir. Suçluları tespit edip 
cezalandırmayan, herkesi aynı havuzda depolayan bir anlayış, 
hizmet üretmek yerine yaşı kurunun yanına katık etmektir. 
Özellikle valilik veya kaymakamlıklar tarafından yapılan bu 
işlemlerde bir standardın olmayışı, kişisel kararların hâkim 
olduğu algısı birbirinden farklı uygulamalarla çok farklı 
sonuçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Bazı valiliklerin ve kaymakamlıkların bu çoklu uygulama 
ortamının farklı fırsatlara kapı aralayabileceğini görmeleri, 
sağlam iş yapmak adına süreçte hantallık göstermeleri, 
yetkilerini kullanmak yerine, kişisel limanlarından gelişmeleri 
izlemeleri, hain ile masumu uzun süre aynı kamarada 
bekletmeleri sorumlulukları boyutuyla uygun değildir. 
Bu süreç bir kariyer yolculuğu olarak değil, bir temizlik 
operasyonu olarak ilerlemelidir. 

Aylarca açıkta bekletilen, hakkında hiçbir işlem tesis 
edilmeyen, sonunun ne olacağı belli olmayan kişilerin durumu 
netleştirilmeli, varsa suçları cezasını mutlaka çekmeli, suça 
konu teşkil edecek bir durumu yoksa hemen görevine iade 
edilmelidir. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçmeli, 
inisiyatifi ele almalı; açığa alınan tüm Bakanlık çalışanları 
hakkında gerekli incelemeleri süratle sonuçlandırarak, 
masum olduğu ortaya çıkan personelin hızla görevinin başına 
dönmesini sağlamalıdır. 
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ötekileştirdiği insanları her türlü zulme maruz bırakan, toplu 
sürgün ve iltica hareketlerine yol açan, insanları bu trajediye 
mahkûm olmaya zorlayan, onları çıkışsız, çözümsüz bırakan 
devletlerin evrensel cürümlerini engellemekte aciz ve yetersiz 
kalmıştır. Daha da kötüsü, BM, doğrudan hak gasbetmenin 
yasal mekanizmasına dönüşmüş durumdadır. Özellikle İslâm 
coğrafyasındaki işgal ve soykırımlara zemin hazırlamış, çoğu 
katliam ve soykırım bizzat bu örgütün gözetiminde yapılmıştır. 
1995 Temmuzu’nda Srebrenitsa’da gördüğümüz vahşete 
benzer soykırımların bugün Suriye’de, Irak’ta ve Myanmar’da 
yapılıyor olması, BM ve bu konuda sorumluluğunun gereğini 
yapmayan diğer devletler, sivil toplum kuruluşları adına utanç 
vericidir. 

Gelinen noktada atılması gereken iki adım bulunmaktadır. 
Yaşanan acıların bir daha tekrar etmemesi, huzurlu, 
saygılı, hoşgörüye dayalı bir hayat kurma adına Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217A sayılı 
kararı ile kabul edilen ‘İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin 
yayımlanmasıyla kutlanmaya başlanan ‘10 Aralık Dünya İnsan 
Hakları Günü, ya mağdurların mahrumiyetinin giderildiği, 
mazlumların çığlığının duyulduğu aracı günler haline 
getirilmeli ya da bu anlamsız müsamereye son verilmelidir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, ırk, dil, din, sınıf gibi, hiçbir ayrım 
gözetmeksizin, devredilmez, vazgeçilmez temel insan 
haklarını, korunması ve yaşatılması zorunlu medeniyet 
değerleri olarak telakki ediyor, bütün haklarıyla insana saygılı 
bir medeniyet ikliminde insanlığın tekrar soluklanmasını 
diliyoruz. Halep başta olmak üzere, dünyanın birçok yerinde, 
tahammül ve dayanma sınırlarını aşacak ölçüde ve sistemli 
olarak sürdürülen mezalimi, terörün her çeşidini, onları 
destekleyip cesaretlendirenleri lanetliyor; sorumlu herkesin, 
her kurumun, her devletin etkin çözümleri ivedilikle hayata 
geçirmesini bekliyoruz. 

Kimden gelirse gelsin, haksızlıklara karşı sesimizi 
yükseltmeye, dün olduğu gibi, bugün de, yarın da hakkın ve 
haklının yanında olmaya devam edeceğiz. 

Baskı ve şiddete dayalı ideolojik, ırkçı yaklaşımlar, insan 
haklarını ve özgürlükleri her geçen gün daha fazla tehdit 
etmektedir. Emperyalist güçlerin siyasi ihtirasları, enerji 
kaynaklarına hâkim olmak, egemenlik plan ve operasyonları, 
terörün kanlı bir yöntem olarak kullanılması gibi sebeplerle, 
yeryüzü, tarihte eşine az rastlanır boyutta ve yaygınlıkta hak 
ihlallerine sahne olmaya devam etmektedir. 

En büyük insan hakkı ihlali olan terör en çok ülkemizi vurmakta, 
30 yılı aşkın süredir boğuştuğumuz bu bela yüzünden binlerce 
ocağa ateş düşmüş, canlar yanmış ve yanmaktadır. PKK 
terörü nedeniyle binlerce insanımız hayatını kaybederken; 
kurulan tuzaklar, kazılan hendekler nedeniyle, ülkemiz ve 
milletimiz vaktini ve enerjisini söz konusu belayı bertaraf 
etmek için harcamaktadır. Terör yüzünden, sağlık ve eğitim 
başta olmak üzere, birçok hak ihlalinin vuku bulduğu ülkemiz, 
son olarak, yıllarca milletimizin gönül dünyasını istismar 
ederek paralel bir devlet oluşturan, arkasında emperyalist 
güçlerin olduğu ihanet şebekesi Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
darbe girişimine maruz kalmış ve 243 insanımızın şehadetiyle 
son bulan ciddi bir tehlike atlatmıştır. 

Böylece, hak ve özgürlükleri koruma yükümlülüğündeki 
bazı devletler, bilinçli politikalarla hak ihlallerinin bizzat faili 
olmuştur. Ülkeler işgal edilmiş, insanlar kitlesel işkencelere, 
ölümlere, sürgünlere maruz bırakılmış, milyonlarca çocuk 
yetim ve öksüz kalmıştır. Günümüzde bu amaçla izlenen 
emperyal politikalar sonucu, çoğu etnik ve dini sebeplere 
bağlı olarak yapılan işgaller, çatışmalar, savaşlar ve terör 
olayları, insanlığa tarifsiz acılar yaşatmış ve yaşatmaktadır. 
Şehirler yaşanamayacak ölçüde yıkılıp tahrip edilmekte, 
milyonlarca insan ölmekte, milyonlarcası sakat kalmakta, 
bir o kadarı da mülteci ve sığınmacı konumuna düşerek, 
kimisi açık denizlerde bir damla hayat arayışına girerken, 
kimisi de tel örgülerin arkasında soğuk yüzlerden merhamet 
dilenmektedir. 

Hümanist kaygı ve amaçlarla bile olsa, daha iyi bir aşamada, 
insan haklarının evrensel değer ve ilke olarak egemen olması 
beklenirken, insana yönelik haksızlıklar evrensel bir boyut 
kazanmıştır. Birleşmiş Milletler (BM), hakları gasbeden, 
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dili bir kuyumcu titizliğiyle inceden inceye en iyi şekilde 
işleyenlerden biridir. 

O, hayat tarzı olarak kendi insanına asla uzak durmayan, 
inanç ve medeniyet değerlerine yabancı düşmeyen gerçek 
bir münevverdir. Sözde aydınların Batı’yı körü körüne taklit 
etmeyi marifet sandıkları bir çöküntü döneminde Akif’in sahici 
bir aydın tavrıyla milli değerlere yaslanması çok önemlidir. 
O, fırtınalı bir gecede gemimize deniz feneri olmuş gerçek 
bir değer, gerçek bir öncüdür.  O hisli, incelikli düşüncesi, 
maneviyatımızın temel unsurlarını onarıp inşa eden vasfıyla 
karşılaştığımız her durumda ruhumuzu aydınlatmaya devam 
ediyor. 

İçerideki ihanet şebekeleriyle iş birliği halinde 15 Temmuz’da 
ülkeyi işgal, milleti köle yapmak isteyen Haçlı Siyonist 
uzantılarına, onun ateşlediği bir ruhun canlı kararlılığıyla karşı 
çıktık. Bu ruh, Safahat’ta ve elbette İstiklal Marşımızda ifade 
edilen istiklal aşkıdır. Zaten İstiklal Marşı bu milletin varoluş 
manifestosudur. 

Toplumun hangi katında, katmanında olursa olsun herkesin 
ondan edineceği, öğreneceği bir güzellik, bir değer mutlaka 
vardır. Fikri muhalifleri bile yerine göre acımasızca eleştirmiş 
ama şahsiyetine ilişkin hiç kimse olumsuz bir imada bile 
bulunmamış, bulunamamıştır. Çünkü o her bakımdan 
gizlisi saklısı, içten hesabı olmayan, dosdoğru, çelişkisiz bir 
adamdır. Sözünde durmak, kendi ifadesiyle ‘odun gibi de olsa’ 
sözü dosdoğru söylemek; mazluma, yoksula, ihtiyaç sahibine 
yardımcı olmak onun en bilinen insani özelliğidir. 

Mehmet Akif, şiir yazmakla kalmamış, çevirmen ve müellif 
olarak 30’dan fazla kitaba da imza atmıştır. Merhum, iki Batı, 
iki doğu dili olmak üzere dört dil biliyordu. İslam’ı yüksek bir 
ilim seviyesinde kavramış olan Akif, bidat ve hurafelerden 
arındırılmış bir din etrafında ümmetin birliğini savunuyordu. 
Ümmetin birliğini,  tevhidi bir ruhla eğitim ve bilimsel 
çalışmalarda yeniden toparlanışını savunan Akif, her fırsatta 
kavmiyetçiliğe karşı çıkmıştır. 

Sonuç olarak, diri bir canlılık, coşkulu bir kardeşlik için 
Akif öncü, örnek bir kişiliktir. Böyle bir değer her topluma 

Milletin öncüsünü, istiklalin sözcüsünü rahmetle 
anıyoruz

27/12/2016 

“Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. 

Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz; …/… 

Değil mi cephemizin sinesinde iman bir; 

Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir. 

Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz 

Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz!” 

Davasının yılmaz eri, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u 
vefatının 80. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. 

Her birimizin kalbinde müstesna bir yere sahip olan Mehmet 
Akif Ersoy, 20 Aralık 1873’te İstanbul Fatih’te doğmuş, doğumu 
ile ölümü bir hafta arayla aynı ayda vuku bulmuştur. 

Mehmet Akif Ersoy, bireysel yetenekleri, beyefendi, olgun kişilik 
ve karakteri, çalışkanlığı, dürüstlüğü, inanmışlığı, adanmışlığı, 
ilmi birikimi, düşünür yanı, benliği ile mezcolmuş sanatçı, şair 
özelliği, vatanı ve milletinin istiklali için beslediği duyguların 
önü alınmaz taşkın nehirlere benzemesi, korkusuzluğu, 
çalışkanlığı ve cesaretiyle milletimizin ahlaki meziyetlerini 
şahsında toplamış gibiydi. Bu niteliği ile milletimizin örnek 
alacağı sembol şahsiyetlerden biri, belki de en önceliklisidir. 

Ersoy, milletinin zor zamanlarında, binbir zulmün karşısında 
Hak ve hakikatin yanında yer almaktan çekinmeyen, bu 
uğurda vatanından uzakta ve yokluk içinde yaşayan davasının 
eri olmuş bir kahramandır. 

Zulmü alkışlamaz Akif, zalimi asla sevmez, gelenin keyfi 
için geçmişine sövmez, yumuşak başlıdır fakat uysal koyun 
değildir. Akif, milletinin kısılmayan sesidir. O, milletin düşünüş 
tarzını, hayat anlayışını ve dünyayı algılayışını söze ve yazıya 
döktü. Milletinin bütün kültür ögelerinin ortak hazinesi, 
sığınağı ve koruyucusu; edebiyatın temel malzemesi olan 
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asırlardır canlılık veren ruh ve medeniyet köklerine çeker. 
Zamanında yaptığı analizlerle vardığı sonuç ve öngörüsü, 
bugün bile ihtiyaç duyduğumuz yol ve çözümleri barındırır. 
Ona göre aydın, ülkenin karanlığa çekilme kumpasları 
karşısında kenarda durmamalı, eylemci bir tavır takınmalıdır. 

Akif İnan, birçok sözde aydın gibi, kendisini entelektüel 
fanteziler dünyasına hapsetmemiş, millete rehber olmak 
gerektiğini söylemiştir. Sözünün arkasında durmuş, kenara 
çekilenlerden olmamıştır. Yeni bir bilinçlenmenin kurumsal 
örgütü olarak 1992’de Eğitim-Bir Sen’i kuran İnan’ın bundan 
böyle yazılarıyla bütünleşen kişiliği bu kez sendikacılığıyla 
birleşmiş, bütünleşmiştir. Eğitim-Bir-Sen’in ardından 1995 
yılında kurduğu Memur Sen, hem onun hem Türkiye’nin 
hayatında yeni bir dönemin başlangıcı niteliğindedir. 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen, İnan’ın en büyük, en verimli 
eseridir. Akif İnan ve arkadaşlarının sadece özlük hakları için 
değil, özgürlük ve hukuk mücadelesi için benimsedikleri yol 
ve duruş ile sendikacılık yeni, özgün bir üslup kazanmıştır. 
Her türlü vesayete karşı millî ve yerli duruşu benimseyen bu 
yeni sendikal hareket, seçkinci statükocu yapıyı temelden 
sarsacak bir başlangıç olmuştur. 

Sendikacılık tarihimiz Akif İnan’dan ayrı yazılamaz. Millî 
manevi değer sahibi kitle Eğitim-Bir-Sen ile doğrudan sosyal, 
kültürel hayata müdahil olma aşamasına geçmiştir. İnan, 
sendikacılığa, birikimi ve farklı duruşuyla yeni bir soluk 
getirmiştir. 

Vefat ettiği tarihte, Türkiye, sosyal ve ekonomik açıdan 28 
Şubat sürecinin neden olduğu koyu karanlığın içerisinde 
bulunmaktaydı. Bugün Türkiye’de Mehmet Akif İnan’ın bir 
ömür mücadelesini verdiği ve “Büyük rüyalarla geçmişse 
ömür/Hiç yanmam ölümün her çeşidine” beytinde de 
gerçekleşmesini değil, rüyasını bile bir ömre bedel gördüğü 
pek çok hayırlı gelişme, onun kurduğu Eğitim-Bir-Sen ve 
Memur-Sen’in gayretleriyle, öncülüğüyle ve yol göstermesiyle 
hayata geçirilmiştir. Katsayı engeli, 8 yıllık kesintisiz eğitim 
başta olmak üzere, 28 Şubat uygulamalarının tümü tarihin 
çöp sepetine atılmış; kamuda başörtüsü yasağı kaldırılmış, 

nasip olmaz. İlme, bilgiye, değerlere, istiklal ve milli iradeye 
adanmışlık ölçüsünde değer veren bir sendika olarak, 
Akif’i daha derinden kavramanın, daha bilinçli, daha geniş 
anlamanın gereğine inanıyoruz. Akif’i ve onun gibi mümtaz 
değerlerimizi unutmayacak, unutturmayacağız. 2016 
Mart ayında onu ata toprağı Arnavutluk’ta düzenlediğimiz 
sempozyumla andık. Çünkü Akif, bütün gönül ve medeniyet 
coğrafyamızın ortak ve birleştirici değeridir. Bu değerleri 
canlı tutmak önemlidir. 

Milletin öncüsü, istiklalin sözcüsü İstiklal Şairimizi ve bütün 
şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. 

Kardeşliğin şairini, birliğin sendikacısını rahmetle 
yâd ediyoruz 

05/01/2017 

“En büyük zaferler büyük ruhlarındır.” Mehmet Akif İnan 

Daha demokratik, sivil, özgür bir Türkiye mücadelesine 
kalemiyle, kelamıyla, eylem önlüğüyle; şair, yazar, hatip, 
öğretmen, sendikacı kimliğiyle en üst seviyede katkıda 
bulunan kardeşliğin şairini, birliğin sendikacısını, Kurucu 
Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan’ı vefatının 17. yılında 
rahmetle ve minnetle anıyoruz. 

Akif İnan, Türkiye’nin yeni bilincini eksilmeyen bir heyecan ve 
kararlılıkla, yılmadan, yorulmadan, sabırla, özenle, ilmek ilmek, 
nakış nakış dokuyan ender öncülerden biridir. O, bu uyanış 
içinde kendini bulan her birimiz için ağabeydir, arkadaştır, 
öğretmendir, yol göstericidir, başkandır, liderdir, eylem 
adamıdır. Bu vasıflarıyla, bir toplumun ruhunu mayalayan 
ender öncü insanlardan biri olarak millet mekteplerinin 
irfan hocalarından biridir; Türkiye ve insanlık adına öncü bir 
değerdir. 

Akif İnan, sahici bir şair olmakla birlikte derin, geniş bir bilgi 
ve kültür birikimine sahiptir. Başta edebiyat olmak üzere, fikrî, 
medeniyet, kültürel ve siyasi konularda oldukça birikimlidir. 
Bu köklü bakış açısı onun bütün düşüncelerine yansır. Sağ-sol 
savrulmalarının yaşandığı bir ortamda, milletin dikkatini bize 
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korunmasıdır. Basın, görevini yaparken, evrensel meslek 
ilkelerini hayata geçirmeli, kamu yararını, özel hayata saygıyı, 
hukukun temel ilkelerini üstün tutan bir anlayışta olmalıdır. 
Bu yaklaşım, basına güveni sürekli kılacağı gibi, basının 
itibarını da daha yukarıya taşıyacaktır. 

Bu tarz bir duruşa ve yaklaşıma 15 Temmuz gecesinde 
şahitlik ettik. Demokrasiden, millî iradeden, özgürlüklerden 
yana olan medyanın önemi ve gerekliliği, ihanet şebekesinin 
15 Temmuz’da başlattığı darbe ve işgal girişimi sırasında net 
bir şekilde görülmüş; darbe girişimini püskürten milletin 
alanlara çıkmasında yaptığı olumlu yayınlarla önemli bir rol 
üstlenmiştir. Bu vesileyle, milletimizin o destansı duruşuna ve 
mücadelesine yaptığı haberlerle katkıda bulunan bütün basın 
mensuplarına teşekkür ediyor, bu duruşlarını sürdürmelerini 
temenni ediyoruz. 

Basın çalışanları, çok önemli ve güç bir görevi, karşılaştıkları 
onca zorluğa rağmen fedakârlıkla sürdürmektedir. 
Mesleğin yıpratıcı ve çetin şartlarına karşın dünyanın farklı 
bölgelerinde, çatışmalarda, savaşlarda, can güvenliklerini de 
tehlikeye atarak haber peşinde koşan gazeteciler gerçekten 
saygıyı ve takdiri fazlasıyla hak eden bir anlayışla görevlerini 
yerine getirmektedir. 

Çalışan gazetecilerin haklarının korunması, daha iyi imkânlara 
kavuşturulmaları, güzel şartlarda hayatlarını, mesleklerini 
en iyi şekilde yapmalarını sağlayacaktır. Kamuoyunu 
bilgilendirme, haber verme ve halk adına denetim yapma 
gibi son derece önemli bir görevi yürüten basın çalışanlarına, 
demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesi 
açısından da önemli görevler düşmektedir. Bu önemli 
görevi yerine getirmek için her şartta görevleri peşinde 
koşan gazetecilerimizin düzenli bir mesaisi olmadan, halkı 
bilgilendirmek için verdiği mücadele takdire şayandır. Ancak 
sendikal örgütlenme oranının düşük olduğu, iş güvencesinin 
olmadığı ve alın terinin karşılığının alınamadığı sektörde 
öncelikli konu sendikal örgütlenme olmalıdır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün, 
sendikal örgütlenmenin önünün açıldığı, sosyal ve ekonomik 
hakların teslim edildiği bir gün olmasını diliyoruz. 

okullarda, devlet dairelerinde, TBMM’de başörtüsüne özgürlük 
sağlanmıştır. Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen, Türkiye’nin 
normalleşmesi sürecinde atılan adımların teşvik edilmesi, 
bir yol kazası yaşanmaması için milli iradenin diri tutulması, 
tekliflerle yol haritası oluşturulması gibi bir misyonu hakkıyla 
yerine getirmiştir.

Özellikle fitne, fesat ve ihanet yuvalarının akılalmaz saldırı 
ve kumpaslarıyla medeniyetimizin bizi birbirimize bağlayıcı 
değerlerini yok etmek istedikleri bu dönemde, bu davanın 
şuuruyla hareket etmek hayati önemdedir. 

Kurduğu sendika, Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu 
olarak, “Kim demiş her şeyin bitişi ölüm/Destanlar yayılır 
mezarımızdan” mısralarını doğrularcasına destan yazmaya; 
birlik ve beraberliğimizin teminatı olmaya; özlük ve özgürlük 
mücadelemizde yeni kazanımlar elde etmeye devam 
edeceğiz. 

“Bitirip şu kuru kara ekmeği/Göç etsem diyorum yar ellerine” 
mısralarıyla aidiyetini ve vuslat arzusunu dile getiren uygarlık 
savaşçısını, Kudüs Şairi’ni, Kurucu Genel Başkanımız Mehmet 
Akif İnan’ı vefatının 17. yılında bir defa daha rahmet ve minnetle 
yâd ederken; Akiflerin açtığı yolda yürüyen, mücadele veren 
teşkilatımızın bütün mensuplarına teşekkür ediyor, bu uğurda 
hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. 

Gerçek gazeteci demokrasinin güvencesidir 

09/01/2017 

Basın, halkın doğru bilgi alması, aktüel gelişmelerden 
haberdar olması, dünyada olup bitenlerin farkına varabilmesi 
için elzemdir. Tarafsız, ilkeli, özgür ve basın ahlak kurallarına 
uyan medya, demokrasinin önemli kurumlarından ve olmazsa 
olmazlarından biridir. 

Özgür ve tarafsız bir basın, demokratik işleyişin sağlıklı 
yürümesini sağlamakla, millî iradeyi güçlendirmekle kalmaz; 
sağlıklı bir kamuoyunun oluşmasına, halkın gerçekleri 
öğrenmesine, temel hak ve özgürlüklerin gelişmesine de 
önemli katkılarda bulunur. 

Basın mensuplarının sorumluluklarını yerine getirebilmelerinin 
en önemli şartı, basın özgürlüğünün sağlanması ve 
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ve insan haklarına dayanan toplumsal hayatın korunması 
amacıyla hukuk kurallarına bağlılık ve adaletin tesis edilmesi 
ekseninde hassasiyetle ve hızla yürütülmelidir. 

Çok sayıda öğretmenin halen açıkta bekletilmesinin, birçoğu 
hakkında hâlâ bir inceleme/soruşturma yapılmamış olmasının 
mesleki ve sosyal yansımaları göz önüne alınarak, suçu tespit 
edilenlerin cezalandırılması, masum olanların ise bir an 
önce görevlerine iade edilmesi gerekmektedir. Özellikle iller 
arasında veya kurumlar arasında farklı usullerin uygulanması, 
gereksiz yere ve uzun süreli görevden uzaklaştırma tedbiri 
uygulanması, haklarında herhangi bir adli ve idari işlem 
yapılmayanların görevlerine döndürülmemesi, eğitim 
çalışanlarını huzursuz etmekte, eğitim-öğretimi de olumsuz 
etkilemektedir. 

Sorunlarımızın çaresi çağa uygun, yeniliklere açık ders 
programlarından geçmektedir 

Yoğun bir değişimin yaşandığı bugünün dünyasında 
meraklı, öğrenmeye istekli, üretken, öz güvenli, kendini iyi 
ifade edebilen, sürekli yeni şeyler öğrenebilecek ve yeni 
fikirler bulup bunları uygulayabilecek insan kaynağına 
ihtiyaç vardır. Eğitim sistemimiz, Anayasa’dan başlanarak 
kanunlar, yönetmelikler ve diğer mevzuat çerçevesinde 
çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek, milletin beklentilerini 
karşılayacak şekilde yeniden ele alınmalıdır. 

Temel hak ve özgürlükleri yeterince gözetmeyen, öğrencilere 
ileri düzeyde düşünme becerileri kazandırmayan, mevcut 
kazanımları öğrenci seviyesine uygun olmayan, hayatla 
bağlantısı bulunmayan, öğrencileri kendi yetenekleri 
ve yeterlilikleri çerçevesinde geliştiremeyen; insanlığı 
seven, değerlerine sahip çıkan, temiz karakterli nesiller 
yetiştiremeyen; ezberden, taklitten ziyade analitik 
düşünebilen gençleri heyecanlandıramayan, sorgulayıcı 
ve eleştirel bakışı fertlere kazandıramayan, öğretmenlere 
ve okullara müfredat oluşturma ve uygulama konusunda 
anlamlı bir rol vermeyen, Türkiye’yi uluslararası öğrenci 
değerlendirme sınavlarında dereceye sokamayan mevcut 
eğitim programlarıyla yerimizde saymaya hatta daha da 
geriye gitmeye mahkûm olmaya devam ederiz. 

Basın meslek ilkelerine bağlı hareket ederek, mesleki 
ve toplumsal hassasiyet içinde çalışmalarını sürdüren 
gazetecilerin gününü kutluyor, basın mensuplarının tekrar 
‘bayram’ yapmasını sağlayacak düzenlemelerin bir an önce 
yapılmasını temenni ediyor, görevlerini yaparken hayatını 
kaybeden basın çalışanlarına Allah’tan rahmet diliyoruz. 

İyi bir gelecek için yeni bir müfredata ihtiyaç var 

19/01/2017 

2016-2017 eğitim-öğretim yılı birinci kanaat dönemi, eğitim 
çalışanlarımızın birçok olumsuzluğa rağmen özveriyle 
çalıştıkları, darbe girişimi sonrası yaşanan kritik bir sürecin 
ardından sona ermiş bulunmaktadır. 

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain planlarının icra 
edildiği bir zaman diliminde ve bunun artçı sarsıntılarının 
gölgesinde açılan eğitim-öğretim yılında, ihanet şebekesine 
mensup kişilerin kamudan tasfiye edilmesine yönelik 
tedbirlerin alınması nedeniyle, bazı olumsuzlar yaşanmıştır. 
İhraçlar, açığa almalar, özellikle valilikler ve kaymakamlıklar 
tarafından açığa alınanların durumlarının netleştirilmesinin 
gecikmesi eğitim-öğretimi etkilemiştir. Masum ve hainlerin 
ayrıştırılması noktasında illere göre farklılıkların olması art 
niyetlilere kapı aralamış, hainlerin gizlenmesine, masumların 
ise itibarsızlaştırılmasına zemin hazırlamıştır. 

Öğretmen açığı, erkek kamu görevlilerine dayatılan darbe 
ürünü kılık ve kıyafet yönetmeliği, ek ders esaslarındaki 
eşitsizlikler, ders ücretlerindeki adaletsizlikler, mülakata 
dayalı sözleşmeli öğretmenlik, performans, rotasyon, 
müfredat, alan değişikliği, kariyer basamakları gibi birçok 
sorun çözüme kavuşturulmayı beklemektedir. 

Eğitim gündeminde olağan hale dönülmelidir

Öncelikle eğitim gündeminin olağan hâle gelmesi için herkes 
üzerine düşeni bir an evvel yapmalıdır. Terör örgütlerinin 
bertaraf edilmesine, elemanlarının ve uzantılarının siyasal 
zeminden kamu düzenine, kamu personel sisteminden 
ekonomik sisteme bütün alanlardan tasfiye edilmesine 
yönelik faaliyetler, demokratik işleyişin, hukuk düzeninin 



312

OL AĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU

Ek ders ücretlerindeki çarpıklıklar giderilmeli, 
hakkaniyete uygun bir iyileştirme yapılmalıdır 

11 yıldır uygulanmakta olan ek ders esaslarında bazı 
adaletsizlikler yaşanmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı, 
sendikalardan da görüş alarak ek ders esaslarında yapmayı 
planladığı değişikliği aradan üç yıl geçmesine rağmen bir 
türlü hayata geçirememiştir. Öğretmenlerin branşlarına 
göre ek ders ücretlerindeki adaletsizliğe son verilmeli, okul 
türlerine göre yöneticilere verilen ek ders ücreti farklılıkları 
sorunu artık çözüme kavuşturulmalıdır. Maaş karşılığı 
ödenen ders saati sayısındaki eşitsizlik, düzenleme yapılarak 
giderilmeli, öğretmenlerin girebilecekleri ek ders saati üst 
limiti yeniden gözden geçirilmeli ve mevcut ek ders birim 
ücreti artırılmalıdır. 

Okullara bütçe verilmesi kararı    
hayata geçirilmelidir 

Eğitim-Bir-Sen’in Milli Eğitim Şûrası’nda sunduğu tekliflerden 
olan ve şûra genel kurulunda da kabul edilen okullara 
bütçe verilmesi kararı bir an önce uygulanmalıdır. Okul 
yöneticilerinin asli görevlerini yerine getirmelerinin önündeki 
en büyük engel olan bütçe sorunu; öğretmeni, yöneticiyi ve 
veliyi karşı karşıya getirmekte, bundan en fazla zararı yine 
okul yönetimleri görmektedir. Bunun önüne geçmek için 
merkezi bütçeden, öğrenci başına ödenek uygulamasına 
geçilmeli, okullarda tahsildarlığa son verilmelidir. 

Kamu görevlilerine kılık ve kıyafet dayatması 
yapılmamalı, darbe ürünü yönetmelik derhal 
kaldırılmalıdır 

Kamu görevlilerini ilgilendiren çerçeve yönetmelikte acilen 
değişikliğe gidilerek, öğretmene ne giyeceğini bilemeyen kişi 
muamelesi yapılmamalı; mülki idare amirleri ile eğitimciler 
arasında tartışma konusu yapılan, eğitimcilerin moralini 
bozan, eğitimin niteliğini düşüren çağ dışı kılık ve kıyafet 
yönetmeliği derhal kaldırılmalı; insan hak ve hürriyetlerine 
uygun, özgürlükçü bir anlayış doğrultusunda yeni bir 
düzenleme yapılmalıdır. 

Ülkemizin, gençlerimizin uluslararası rekabete daha dayanıklı 
hale gelmesi, uluslararası alanda bilimsel başarılar elde 
etmesi bugünkü ihtiyaçların tümüne cevap verebilecek bir 
eğitim programıyla mümkündür. Bu bağlamda yeni müfredat 
talebimizin tartışıldığı bugünlerde, tartışmaların, demokratik 
şartlarda olgunlaşarak yeni bir eğitim felsefesine evrilmesini 
ümit ediyoruz. Tamamen özgürlükçü, eğitimde fırsat eşitliğini 
sağlayan, eleştirel ve evrensel değerleri esas alan, zamanın 
ruhuna uygun bir eğitim modelini inşa etme vaktinin geldiğini 
düşünüyoruz. 

İhtiyaç kadrolu öğretmenlerle karşılanmalı, mülakatlı/
sözleşmeli istihdamdan vazgeçilmelidir 

Son yıllarda derslik yapımında kayda değer bir artış olmasına 
ve çok sayıda öğretmen ataması yapılmasına rağmen hâlâ 
100 bine yakın öğretmen açığı bulunmaktadır. Eğitime 
ilişkin reformların kalıcı hâle gelmesi, okullarda boş ders 
kalmamasına ve sınıflarda sadece kadrolu öğretmenlerin 
bulunmasına bağlıdır. Bu nedenle, hem yeni öğretmen kadroları 
ihdas edecek hem de sözleşmeli öğretmen alımındaki hatayı 
telafi ederek sözleşmeli öğretmenleri kadroya geçirecek 
yasal bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Kadrolu 
istihdam konusunda gereken adım atılmalı; öğretmen ihtiyacı 
tamamen karşılanmalı ve alımlar kadrolu olarak yapılmalıdır. 

İstihdamda güçlük çekilen bölgelerde görev yapan 
eğitimcilere ek tazminat verilmelidir 

Kalkınmada öncelikli bölgelerde kalıcı öğretmen 
istihdamının sağlanamaması önemli bir sorun olarak 
varlığını sürdürmektedir. Söz konusu yerlerde, özellikle 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde bir öğretmenin 
görevde kalma süresi ortalama 1,5 yıldır. Bu durum, eğitim 
ve öğretimde istikrar sorununa neden olmaktadır. Zorunlu 
hizmet bölgelerinde görev yapan eğitimcilere bölgenin 
mahrumiyet durumuna göre ilave özel hizmet tazminatı 
ödenmesi, istikrarlı bir istihdam sağlayacaktır. Bu nedenle, 
hükûmet cebri yöntemleri dayatarak değil, teşviki yöntemleri 
özendirerek istikrarlı, kalıcı ve verimli bir istihdam politikasını 
benimsemelidir. 



313

BASIN AÇIKLAMALARI

bekleyen sorunları ortada dururken, eğitim çalışanlarını 
huzursuz edecek, işlerine ve mesleki gelişimlerine 
odaklanmalarını engelleyecek, çalışma barışını ve kurumsal iş 
birliğini bozacak rotasyon, performans değerlendirmesi gibi 
zorlama tedbirlerin Bakanlığın gündeminden çıkarılması ve 
cebri değil teşviki alternatiflerin öne çıkarıldığı bir politikanın 
tesisi gereklidir.

Kanuni bir dayanağı olmayan; sağlıklı, güvenilir ve nesnel 
bir değerlendirme için gerekli ortak bir zeminin öğretmenler 
ve eğitim hizmeti sunumu özelinde bulunmadığı, amacı 
ve içeriği belirlenmemiş performans değerlendirmesi 
sürecine karşı duruşumuz açık ve nettir. Karar alıcılar 
eğitimin konusunun sayılar değil, insanlar olduğu gerçeğini 
idrak etmeli, saik bu olmadığı müddetçe sayısal gelişmeyle 
kalkınma sağlanamayacağından hareketle performans 
değerlendirmesi türünden çalışma barışını ve iş huzurunu 
bozacak tasarılardan uzak durmalıdır. 

Yine aile birliği, sağlık, engellilik durumu, lisansüstü eğitim 
gibi temel ve anayasal hakları gözetmeyen, eğitim hizmetiyle 
bağlantısız, eğitimin yönetiminden ve eğitim hizmeti sunucusu 
asli özne olan öğretmenin hizmet sunumunu iyileştirmekten 
uzak olan rotasyon gibi uygulamalardan da derhal 
vazgeçilmelidir. Bakanlık tarafından gerekçesinin ne olduğu, 
eğitimin kalitesi ve öğretmen motivasyonu gibi hususlarla 
nasıl bir ilişkisinin olduğu izah edilemeyen, dolayısıyla eğitim 
hizmetinin sunumuna ve eğitim çalışanlarına hiçbir katkı 
sunmayacağı gibi iş barışını ve çalışma motivasyonunu da 
ortadan kaldıracak olan rotasyonu kabul etmeyeceğimizi bir 
kez daha ilan ediyoruz. 

15 günlük dönem iyi değerlendirilmeli 

Öğrencilerimiz 15 günlük ara tatili iyi değerlendirmeli, hem 
dinlenmeli hem de başarısız oldukları alanlarda çalışmalı, 
en önemlisi de fırsat buldukça bol bol kitap okumalıdır. 
Velilerimiz, karne dolayısıyla öğrencilere hiçbir şekilde baskı 
yapmamalıdır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, başta öğretmenlerimiz olmak üzere, 
bütün eğitim çalışanlarımızı emeklerinden dolayı tebrik 

Kariyer basamakları sorununa çözüm bulunmalıdır 

13 yıl önce kariyer basamaklarında yapılan düzenleme, 
hedeflenen sonuca ulaşmayı sağlamadığı gibi, yeni bir soruna 
yol açmış ve mağduriyetlere neden olmuştur. Anayasa 
Mahkemesi’nin verdiği iptal kararının gereğinin yapılmaması, 
kariyer basamakları uygulamasındaki belirsizliği günümüze 
kadar devam ettirmiştir. Tezli yüksek lisans yapanların 
açtıkları on binlerce dava yerel mahkemelerde öğretmenlerin 
lehine sonuçlanmış, daha sonra ise Danıştay, kararı 
öğretmenlerin aleyhine olacak şekilde reddetmiştir. Bunun 
sonucunda yüz binlerce öğretmen mağdur olmuştur. 
Bakanlık, kariyer basamakları sorununu gündemine almalı ve 
mağduriyetleri giderecek bir çözüm yolu bulmalıdır. 

Öğretmenlere alan değişikliği hakkı tanınmalıdır 

Alan değişikliği konusunda verilen sözlerin tutulmaması, alan 
değişikliği yapmak isteyen ve alan değişikliği yapamadığı 
için mağdur olan çok sayıda öğretmenin kariyer planlaması 
yapmasına engel teşkil etmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı bu 
konuda ivedi olarak adım atmalı ve alan değişikliği hakkı 
tanımalıdır. 

Karma eğitim dayatmasından vazgeçilmeli, öğrencilere 
seçme hakkı verilmelidir 

Öğrencilere ve velilere seçme hakkı tanımayan karma 
eğitim uygulaması terk edilmelidir. 1739 sayılı Temel Eğitim 
Kanunu’nda yer alan, “Okullarda kız ve erkek karma eğitim 
yapılması esastır’ ibaresi değiştirilerek, demokratik, veliye ve 
öğrenciye seçme hakkı tanıyan bir düzenleme yapılmalıdır. 

Rotasyon ve performans değerlendirmesi gibi iş barışını 
ve çalışma motivasyonunu bozacak girişimlerden uzak 
durulmalıdır 

Millî Eğitim Bakanlığı’nın sürdürülebilir ve yönetilebilir bir 
istihdam politikası oluşturamamasının ceremesini eğitim 
çalışanları çekmemelidir. Eğitim sistemimizin karma eğitim 
dayatması, müfredat, sosyo-ekonomik açıdan az gelişmiş 
yörelerdeki öğretmenlerin görev süresi, kariyer basamakları, 
altyapı ve donanım eksiklikleri, okul bütçesi gibi çözüm 
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Bakanlığın, kamuoyundan gelen tüm görüşleri dikkatli bir 
şekilde incelemesi ve toplumsal talepleri dikkate alarak 
programlarda revizyona gitmesi gerekmektedir. Bakanlık, 
bundan sonraki çalışmalarını olgunlaştırırken de görüş 
almaya devam etmelidir. 

Müfredat reformunun amacı ve temel ilkelerinin ne 
olduğu belli değildir 

Bakanlık 53 öğretim programında değişiklik yapmıştır. Ancak 
değişimin temel gerekçesinin ne olduğu açık bir şekilde 
ortaya konulmamıştır. Programların amaçları, hedefleri 
ve felsefesi incelendiğinde eski programlardan önemli bir 
farklılaşmanın olmadığı görülmektedir. Önemli sayıda dersin 
öğretim programının değiştirildiğinin ilan edildiği bu süreçte, 
değişimin amacı, hedefi ve kapsamının açık bir şekilde ortaya 
konulması gerekmektedir. Dahası, Bakanlık programlarda 
yaptığı güncelleme çalışmasında sadeleştirmeyi amaçladığını 
ifade etse de, birçok programda sadeleştirme yapılmadığı, 
bazı kazanımların birleştirildiği veya bazı kazanımlar 
çıkarılırken yeni kazanımların eklendiği görülmüştür. 

Öğretim programlarının amaç ve ilkelerinde bir değişim 
görülmemiştir 

Öğretim programının felsefesinde, amaç ve ilkelerinde önceki 
öğretim programlarının amaç, hedef ve felsefesinden bir 
farklılaşma ve değişim görülmemektedir. Örneğin, Türkçe 
öğretim programında; 2015 programına göre taslak Türkçe 
programında herhangi bir değişiklik yoktur. İçerikteki 
cümleler hatta kelimeler bile aynıdır. 2015 programında 
vizyon şeklinde ifade edilen terim, 2017 programında amaç 
halini almıştır. 2015 programında Öğretim Programının 
Temel Yaklaşımı başlıklı içerik 2017 programında Öğretim 
Programının Temel Felsefesi başlığına aynı açıklamalarla 
dönüşmüştür. Değişiklik olarak öne çıkan husus, 2015 
programında Temel Beceriler, Değerler Eğitimi ve Rehberlik 
konularına değinilmemişken 2017 programında toplam iki 
sayfada bahsedilmesidir.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde eski programda 
amaç olarak tanımlanan 14 husus hemen hemen aynı 
ifadelerle yeni programda da yer almaktadır. Örneğin; 

ediyor; 2016-2017 eğitim-öğretim yılı ikinci kanaat dönemine 
sorunlarından arınmış olarak girmelerini diliyoruz. 

Resmi ideoloji taslak müfredatta da varlığını 
sürdürüyor 

25/01/2017 

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın, 13 Ocak 2017 tarihinde, 
53 dersin taslak öğretim programının askıya çıkarıldığını, 
taslak programların 10 Şubat 2017’ye kadar askıda kalacağını; 
eğitimciler, sivil toplum örgütleri ve toplumun tüm farklı 
kesimlerinden taslak programlar için görüş alacaklarını, 
gelecek görüşler ekseninde programlarda iyileştirmeler 
yapacaklarını açıklamasının ardından, taslak programlar 
sendikamız tarafından incelenmiştir. 

Açıklanan taslak müfredata ilişkin görüşlerimiz şu şekildedir: 

Eğitimde reform kaçınılmazdır 

Toplumun farklı kesimleri, kapsamlı bir müfredat reformuna 
ihtiyaç olduğu konusunda neredeyse hemfikirdir. Eğitim-
Bir-Sen olarak, yıllardır, müfredat reformunun kaçınılmaz 
olduğunu vurguladık ve bu çerçevede Gecikmiş Bir Reform: 
Müfredatın Demokratikleştirilmesi başlıklı kapsamlı 
raporumuzu Ocak ayının başında kamuoyuyla paylaştık. 
Müfredatları ve ders kitaplarını inceleyen araştırmalar, 
müfredatın ve kitapların tek tipçi olduğunu, endoktrinasyonu 
hedeflediğini, çoğulculuğu dışladığını, farklılıklara izin 
vermediğini, sivil ve demokratik bir vatandaş perspektifini 
içermediğini; aşırı milliyetçi, devleti ve devlet otoritesini 
yücelten bir özelliğe sahip olduğunu ortaya koymuştur. 

Taslak programlar için görüş alınması demokratik 
olgunluk açısından önemlidir 

Taslak programların, kamuoyunun görüşü alınmak üzere 
askıya çıkarılması son derece yerinde bir adımdır. 2015 
yılında başlayan öğretim programlarını askıya çıkarma 
uygulaması, demokratik olgunluk, çoğulcu, farklı kesimlerin 
sürece katılımına imkân vermesi açısından önemlidir. 
Eğitim Bir-Sen olarak, programların askıya çıkarılmasını 
ve kamuoyundan görüş alma sürecini olumlu bulmaktayız. 
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gelmiştir. Burada, daha çok kazanımların yer değiştirmesi 
söz konusudur. Daha somut bir ifadeyle, ilkokul Türkçe 2015 
programında birinci sırada verilen kazanıma 2017 programında 
dördüncü sırada verilmekte ya da önceki programın kazanım 
uyarısında yer alan ifadenin yeni programa ayrı bir kazanım 
olarak verilmesi gibi nedenler dolayısıyla kazanım sayılarında 
değişim yaşanmış, öğretim programının mantığında ise bir 
değişim görülmemiştir. Örneğin, 2015 programında yer alan 
T.1.2. Okuma/İlk Okuma kazanımları toplam 6 iken, bunların 5’i 
aynen 2017 programına alınmıştır. 2015 programından “T.1.2.5. 
Metni canlandırarak okur” kazanımı programdan çıkarılmıştır. 
Birinci sınıf düzeyi için bu kazanımın çıkarılması yerinde 
olmuştur. Ancak bu tür rutin değişiklikler için kapsamlı bir 
program değişim sürecine gerek yoktur. 

Hayat Bilgisi ders programında da benzer şekilde asgari bir 
değişiklik vardır: “Ben ve Okulum” ünitesi “Okulumuzda Hayat” 
olarak değiştirilmiştir. Bu ünitedeki 14 olan kazanım sayısı 
15’e çıkarılmış. Kazanımlar ise birbirine benzerdir. Örneğin 
“Öğretmeniyle ve arkadaşlarıyla tanışır”, “Sınıf içi tanışma 
etkinliğine katılır” olarak değiştirilmiş ve şu açıklamaya yer 
verilmiştir: “Kendini tanıtarak, öğretmeniyle ve arkadaşlarıyla 
tanışır.” 

Öğretim programlarında insan hakları,  
toplumsal ve kültürel duyarlılık gibi hususlara yönelik  
bir gelişme yok 

Öğretim programlarında, eğitim içeriği, aktarılan değerler 
konusunda pek bir değişiklik yaşanmamıştır. Eğitim-Bir-
Sen’in öteden beri talep ettiği üzere, çoğulcu, farklılıklara izin 
ve imkân veren, daha empatik ve eleştirel bir tarih anlayışı, 
toplumsal taleplere duyarlı, tarihi ve kültürü ile barışık bir 
müfredatın oluşturulduğunu söylemek güçtür. Bu anlamıyla 
müfredattaki değişim daha çok şekli olmuştur. Zaten ciddi 
bir değişim yaşanmayacağı, Bakan Yılmaz’ın açıklamalarında 
ve sonraki günlerde Bakanlık tarafından kamuoyuna yapılan 
açıklamalarda görülmüştür. 

Kapsamlı bir müfredat reformu konusunda önemli 
bir toplumsal talep vardır. Böyle bir talebin varlığını, 

1. Atatürk’ün üstün askerlik yeteneklerini, devlet adamlığı ve 
inkılapçı niteliklerini öğrenerek onun kişilik özelliklerini örnek 
alır… 

 3. Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen Türk inkılabının 
tarihi anlamını ve önemini kavrar…  

8. Atatürk’ün dünya görüşünü ve düşüncelerini benimseyerek 
Atatürkçü düşünce sisteminin bir savunucusu olur… 

10. Ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olan Türkiye 
Cumhuriyeti’nin temelini Atatürk İlke ve İnkılaplarının 
oluşturduğunun bilincine varır… 

14. Günümüzün sorunlarına Atatürkçü bir yaklaşımla çözümler 
üretmesini sağlayacak ve kendisini geleceğe hazırlayacak 
bilgi, beceri, değer ve tutumlar kazanır. 

Öğretim programlarına dair en büyük yenilik olarak değerler 
eğitiminin dahil edilmesi olduğu ifade edilmiştir. Değerler 
eğitimine bakıldığında, eski programlarda öğretilmesi 
gereken değerlerden bahsedilmekte ancak ayrı bir bölümde 
öğretilmesi hedeflenen değerler yer almamaktadır. Yeni 
programda ise ayrı bir değerler bölümü açılmıştır. Öğretim 
programında yerleştirilmesi istenen değerlerin eskisine 
benzer olduğu görülmektedir. Örneğin, Hayat Bilgisi eski 
programında 20 değer yer almışken, yeni programda 26 
değer sayılmıştır. “Vefalı olma” “vicdanlı olma” gibi ifadeler 
eklenmiştir. 

Taslak programlarda beklentileri karşılayacak bir 
değişiklik bulunmamaktadır 

Taslak öğretim programları incelendiğinde, programlarda 
kısmi bir değişimin olduğu görülmektedir. Birçok programda 
hemen hemen hiçbir değişiklik yapılmadığı (örneğin, 
matematik öğretim programı), bazılarında ise ifade ve anlatım 
biçimlerinde (örneğin, Hayat Bilgisi ve Türkçe dersi öğretim 
programı) değişiklik yapıldığı tespit edilmiştir. Genel olarak, 
öğretim programlarında, önceki ile kıyaslandığında değişiklik 
oldukça sınırlıdır. Yukarıda da ifade edildiği gibi, birçok 
derste taslak programda kazanım sayılarında sınıf düzeyi ve 
kazanım alanına göre birkaç artma ya da azalma meydana 
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geleceği aydınlatmak üzere yola çıkan Mehmet Akif İnan ve 14 
arkadaşı tarafından kurulan Eğitim-Bir-Sen, hak, adalet, barış, 
emek ve özgürlük mücadelesinde 25 yılı geride bırakmıştır. 

İlk yıllarını, sendikayı yaşatma konusunda karşılaşılan 
ekonomik yoksunluklar, yasal bir zeminin bulunmamasından 
kaynaklanan örgütlenme güçlükleri ve geçmişteki sendikal 
örgütlenmelerin getirdiği kirliliğin oluşturduğu psikolojik 
bariyerlerle mücadeleyle geçiren Eğitim-Bir-Sen, emekleme 
safhasını henüz atlatmış olduğu bir zamanda da millete ve 
değerlerine yönelik en büyük saldırılardan biri olan 28 Şubat 
süreciyle karşı karşıya kalmıştır. Millete karşı yapılan bu 
darbe, milletin bağrından çıkan ve milletin yanında saf tutan 
Eğitim-Bir-Sen’i derinden etkilemiştir. 

Sendikacılığı salt maddi bir kazanım aracı olarak 
değerlendirmeyen, aynı zamanda örselenen medeniyet 
değerlerinin tahkimi, yön problemi içerisine itilen insanımızın 
tarihî istikametine kavuşturulması gibi kendisini diğerlerinden 
farklı kılan uğraşıları da faaliyet alanına dâhil eden Eğitim-
Bir-Sen, kurulduğundan beri çalışmalarını bu çerçevede 
gerçekleştirmiştir. 

2001 yılında çıkarılan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları 
Kanunu’nun ardından hak ve özgürlük faaliyetlerine hız veren 
Eğitim-Bir-Sen, eylem ve söylemlerini duygu dünyasına, 
iradesine, özlem ve umuduna tercüman olarak gören eğitim 
çalışanlarının dalga dalga katılımıyla sürekli büyümüş, 2011 
yılında genel yetkili sendika, Mayıs 2016 itibarıyla 400 bini 
aşkın üye sayısıyla Türkiye’nin en büyük sendikası ve sivil 
toplum örgütü olmuştur. 

Eğitim-Bir-Sen’in tarihi bir dönem sayılacak çeyrek yüzyıllık 
mücadele geçmişi, Türkiye’nin karanlıklardan aydınlığa, darbe 
dönemlerinden demokrasiye, geri kalmışlıktan ilerlemeye 
geçiş tarihi; ülkemizin yaşadığı siyasal ve toplumsal 
dalgalanmalar karşısında ilkeli, tutarlı, kararlı, atak bir tavrın 
ve özünü hiç kaybetmeden vatanın ve milletin menfaatini 
sürekli önceleyen bir mücadelenin destanıdır. 

Türkiye’nin her demokratik kazanımında mutlaka Eğitim-
Bir-Sen’in teri, payı ve imzası vardır. Eğitim-Bir-Sen, 

hazırladığımız raporda da ifade etmiştik. Ancak hazırlanan 
taslak programların, mantalite değişimini ve toplumsal 
talepleri karşılamaktan uzak olduğu, tarihi ve kültürü ile daha 
barışık bir müfredatın hazırlanmadığı, önceki müfredatlardan 
ilke, amaç ve içerik olarak pek bir farklılaşma içinde olmadığı 
görülmektedir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, baskıcı, aşırı ideolojik, tek tipçi 
ve farklılıklara izin vermeyen bir eğitim sistemi yerine; 
öğrencilerimizin kendi değerleriyle barışık yetişmesini, 
kendilerini en iyi şekilde gerçekleştirebilmelerini, yeni 
gelişmelere açık olmalarını ve böylece dünyayla rahatlıkla 
rekabet edebilmelerini sağlayacak bir eğitim sistemi istiyoruz. 
Maalesef taslak programlar bu talepleri karşılamaktan 
uzaktır. 

Müfredat reformunun tanıtımında, ‘Beyaz Kitap’a atıfta 
bulunulması ve söz konusu kitabın belli bir ideolojinin 
öğretilmesinde temel olarak alındığının ifade edilmesi, 
müfredatlarda bir ilerlemenin olmadığının/olmayacağının 
göstergesidir. Biz, Atatürk’ün efsanelerden, mitlerden ve 
tarihsel yanlışlardan arınmış bir şekilde, tarihsel gerçeklere 
uygun olarak öğretilmesinden yanayız. 

Ne yazık ki, müfredatın ideolojisine ilişkin bir değişiklik 
yapılmamış ve değişiklikler daha çok teknik düzeyde kalmıştır. 
Burada dile getirilen hususların, programlar revize edilirken, 
bakanlık yetkilileri tarafından dikkate alınmasını umuyoruz. 
Ayrıca, programların nihai şekillerine kavuşturulmasından 
sonra, ders kitaplarının hazırlanma sürecine özel önem 
verilmesi gerekmektedir. Ders kitaplarında, tek tipçi, 
ayrımcı, insan haklarına aykırı, otoriteyi ve devlet otoritesini 
yücelten, her daim devleti bireye önceleyen perspektiften 
vazgeçilmelidir. Son olarak, ders kitapları hazırlanırken, 
bilimselliğe riayet edilmeli ve kitapların herhangi bir bilimsel 
yanlış içermemesi noktasında hassas davranılmalıdır. 

‘Çağı kurtarmanın eylemi’, hak ve özgürlük 
mücadelesi 25 yaşında 

13/02/2017 

14 Şubat 1992 tarihinde, “Çağı kurtarmanın bir eylemidir /Çağ 
dışı görünen ilgimiz bizim” diyerek ve gelenekten beslenerek 
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Eğitim-Bir-Sen, emek mücadelesinin ve sürdürülebilir 
adil paylaşımın; insan haklarını esas alan siyasal sistemle 
sağlanacağı bilinciyle, kişileri kutsallaştıran, klişeleri hukuk 
normlarının yerine koyan anlayışı reddederek, örgütlü gücüyle 
tam demokrasiye geçiş, hukuk devletini güçlendirme ve tam 
anlamıyla tesis etme çabalarında hem öncülük etmiş hem de 
paydaşlık yapmıştır, yapmaya da devam etmektedir. 

Milletle, ümmetle bütünleşme mücadelesini sürdüren Eğitim-
Bir-Sen, bu nedenle, Balkanlar’dan Asya’ya, Orta Doğu’dan 
Afrika’ya, kültür coğrafyamızda emeğin ve inancın güç 
birliğini oluşturmak amacıyla çaba harcamış, uluslararası 
eğitim sendikalarıyla iş birliği anlaşmaları imzalayarak onlarla 
tecrübelerini paylaşmış ve paylaşmaktadır. 

Eğitim-Bir-Sen, 25 yıldır, hakkın, adaletin, barışın, emeğin ve 
özgürlüklerin mücadelesini vermiştir, bundan sonra da bu 
uğurda mücadelesini sürdürecektir. 

‘Vefa’ya önem veren Eğitim-Bir-Sen olarak, 25. yaşımıza 
ulaşmanın mutluluğunu yaşarken, başta kurucu Genel 
Başkanımız Mehmet Akif İnan, kurucu üyelerimizden Şükrü 
Gökdemir ve Genel Yönetim Kurulu üyelerimizden Erol 
Battal başta olmak üzere, ahirete irtihal eden öncülerimizi 
rahmetle anıyor; bayrağı Mehmet Akif İnan’dan devralarak 
bizlere ulaştıran genel başkanlarımız Niyazi Yavuz ve Ahmet 
Gündoğdu’ya, sendikamızın her kademesinde görev yapmış 
bütün başkan, temsilci ve üyelerimize; emek, ömür ve gönül 
veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz. 

Hocalı hâlâ kanayan bir yaradır 

25/02/2017 

26 Şubat 1992, tarihe kara bir sayfa olarak geçen katliamlardan 
birine sahne olmuştur. Ermeni çeteleri, Azerbaycan’ın Dağlık 
Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında insanlığa karşı suç 
işlemiş, yaşlı, genç, çocuk demeden yüzlerce masum insanı 
hunharca katletmiştir. 

Çeyrek asır önce yaşanan soykırım sonucunda 83’ü çocuk, 
106’sı kadın ve 70’i aşkın yaşlı olmak üzere, toplam 613 Azeri 
vahşice öldürülmüş, 487 kişi ağır yaralanmış, bin 275 kişi ise 
rehin tutularak her türlü zulme, işkenceye tabi tutulmuştur. 

uluslararası kirli, karanlık odakların içerideki işbirlikçileri 
ile tezgâhladıkları ihanetlere karşı haklı olmanın verdiği güç 
ve cesaretle durmuş; 28 Şubat, 27 Nisan, 17-25 Aralık, 15 
Temmuz gibi, millete karşı yapılan her türlü gayrimeşru ve 
hain girişimde, ‘hâkimiyet milletindir’ diyerek meydanlara 
çıkmış, haksızlıkların karşısında, mağdur ve mazlumların 
yanında yer almış; ırkına, diline, dinine, rengine bakmadan 
dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan mezalime gereken 
tepkiyi göstermiştir. 

İnsan hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi, 28 Şubat gibi 
antidemokratik dönemlerde gerçekleştirilen hak ihlallerinin 
ortadan kaldırılarak hakları gasbedilen kamu görevlilerinin 
haklarının iadesi noktasında Eğitim-Bir-Sen büyük çaba 
göstermiştir. Dayatmalar ve hak ihlalleri Eğitim-Bir-Sen’in 
teklifleri, girişimleri ve mücadelesiyle sona erdirilmiş; 8 yıllık 
kesintisiz eğitim yerini 4+4+4 eğitim sistemine bırakmış, 
katsayı adaletsizliği ve başörtüsü yasağı başta olmak üzere, 
birçok haksız uygulama tarih olmuştur. Bunların yanı sıra 
seçmeli Kur’an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin Hayatı, 
Temel Dinî Bilgiler derslerinin okutulması ve yeni müfredat 
çalışmaları, Eğitim-Bir-Sen’in kararlı mücadelesi sonucu 
mümkün olmuştur. 

Sendikal zeminin güçlendirilmesi mücadelesinin öncüsü olan 
Eğitim-Bir-Sen, sendikacılığı toplu görüşmeli, yaptırımsız 
sendikacılıktan, toplu sözleşmeli ve atılan imzanın gereğinin 
yapılmasının zaruri olduğu sendikacılığa taşımıştır. Eğitim-
Bir-Sen’in ve Memur-Sen’in temsil ettiği toplu sözleşmelerde 
kamu görevlileri en önemli kazanımları elde etmiştir. 

Her türlü sıkıntıyı ve sevinci birlikte paylaşmayı, günü 
kurtarmak yerine geleceği garanti altına almayı hedefleyerek 
hizmet sendikacılığının adresi haline gelen Eğitim-Bir-Sen, 
üyelerine verdiği hizmetin kalitesinin yüksek olmasına gayret 
etmiş, üyelerinin ihtiyaç duyduğu her alanda ve zamanda 
yanında yer almıştır. Bunlarla yetinmeyen Eğitim-Bir-Sen, 
akademik sendikacılığın en güzel örneklerini sergilemiş, 
düzenlediği kısa film yarışmalarıyla emek mücadelesinin 
sanatın estetiğiyle ifade edilmesi için sanata da bir kulvar 
açmıştır. 



318

OL AĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU

Eğitim-Bir Sen olarak, bu acıları unutmayacak, hatırlatacak 
ve zulme karşı mazlumdan yana duruşumuzu sürdüreceğiz. 
Zulümle payidar olunmayacağı düşüncesiyle sadece Hocalı’da 
değil, Halep’te, Musul’da, Gazze’de, Arakan’da, Bosna-
Hersek’te, Doğu Türkistan’da, bütün mazlum coğrafyalarda er 
geç mazlumların ahının yerde kalmayacağına ve zalimlerden 
hesap sorulacağına olan inancımızı, bu yöndeki azmimizi, 
umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz.

Hocalı katliamı ve Karabağ’ın işgali sırasında şehit olanlar 
başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanında zulme 
uğrayanların acısını acımız kabul ediyor; dün gibi tazeliğini 
koruyan acıların bir daha yaşanmaması için vicdan sahibi 
herkesi sesini yükseltmeye, insanlık adına, adalet adına çaba 
göstermeye çağırıyoruz. 

‘28 Şubat’ ürettiği mağduriyetler giderildiğinde 
sona ermiş olacak 

 28/02/2017 

Darbe anayasasının başat vesayet kurumlarından Milli 
Güvenlik Kurulu’nun 28 Şubat 1997 tarihindeki kararlarıyla 
Refah-Yol hükûmetine yönelik gerçekleştirdiği illegal 
müdahale, daha doğru tabirle darbe, Türkiye için yeni bir 
cendereye alınmayla sonuçlandı. Esasen 28 Şubat, o meşum 
MGK toplantısının tarihiyle anılsa da aslında 90’lı yılların 
başında başlayan ve 2000 yılının ilk çeyreğine kadar devam 
eden bir darbeler süreci olarak görülmelidir. 

Milleti ve beklentilerini önemseyen siyasetin güçlenmesini 
irtica tehdidi olarak niteleyenler gerçekte vesayetlerinin ve 
buna dayalı paylaşım zeminlerinin yok olmasından, güçlerinin 
irtifa kaybetmesinden korktular. Çünkü Refah-Yol hükûmeti, 
faiz lobisini rahatsız eden yaklaşımları ve Siyonizm ile birlikte 
Batı dünyasını endişelendiren D-8 girişimleriyle vesayetçi 
çevrelerin tepkisini çekecek yerli bir siyaset izliyordu. Bu tepki, 
28 Şubat’ta vesayetçi çevrelerin sivil ve askeri kanatlarının 
birlikte hareket ettiği bir müdahaleye dönüştü. Bir yandan 
cuntacılar Sincan’da tankları yürütürken, diğer yandan “Beşli 
Çete” denen cunta tetikçisi sivil toplum örgütleri ile malum 
medya darbenin sivil ayağını oluşturdular. Sivil-asker cuntacı 

Bu zulme sebep olanlarda bugün bile bir pişmanlık alametinin 
görülmemesi, barış, insan hakları ve medeniyet anlayışı 
bakımından içine düştükleri sefaleti bütün açıklığıyla 
göstermektedir. Ne yazık ki, dünya kamuoyu ve Birleşmiş 
Milletler dahil uluslararası kuruluşların gösterilmeyen veya 
göstermelik kalan tepkisi uzun zamandır katil ve zalimleri 
cesaretlendirmektedir. Dünyanın birçok yerinde özellikle 
ve daha çok Müslüman coğrafyalarda zulüm, işgal, savaş 
ve katliamlar en yakıcı, yok edici yüzü ile sistemli olarak 
sürmekte, sürdürülmektedir. 

Emperyalist devletlerin azgın iştahları masum insanlara 
kıymakta, ülkeleri işgal etmektedir. Hocalı’daki katliamda 
da bu şekilde tezgâhlanan bir egemenlik oyunudur. Bu 
oyunlar neticesinde insanlık sadece medeniyeti oluşturan üst 
değerlerini değil, aynı zamanda ahlakî, vicdanî boyutlarıyla 
en temel değerlerini de yitirmiştir. Zalimlerin, tahakkümü 
altına aldıkları veya almak istedikleri mazlum kitleleri 
acımasızca ölüme sürükledikleri kanlı, kirli çağın en mağdur 
tarafları, sayıları milyonları bulan kadınlar, yaşlılar, çocuklar 
olmaktadır. Bütün bunlar dünya tarihinin en ibret verici zulmü 
ve insanlık utancı olarak hafızalarda yer edinirken, Hocalı 
katliamı ve benzerleri tarihe birer kara leke olarak geçmiştir. 

Hocalı’da alçakça katledilen kardeşlerimizin acısını 
yüreğimizde hissettik, hissediyoruz. Biz açık bir saldırı ve 
işgale karşı elbette kendimizi, toprağımızı savunacak ama 
asla düşmanlarımız gibi mütecaviz olmayacağız. Çünkü bizler 
Aliya İzzetbegoviç’in dediği gibi, savaşın gerçek manada 
düşmana benzemekle kaybedileceğini biliyoruz. Kendi 
dışındakileri yok ederek var olan bir millet ve ümmet değiliz, 
olmayacağız. Ahlak anlayışımız, inancımız, kişiliğimiz buna 
müsaade etmez. Ayrıca acıları yarıştırma, ‘sen yaptın, ben 
yapmadım’ çekişmeleri içinde katliama yol açanların gerçek 
kurgusunu görememe yanlışı içine de düşmeyeceğiz. 

Hocalı katliamını yapanları, bu ve bütün katliamları karanlık 
siyasi hesapları için olağan görenleri lanetliyoruz. Ermenistan, 
işgal altında tuttuğu Karabağ’dan kayıtsız şartsız çekilmeli; 
katliamın sorumluları, işledikleri insanlık suçunun hesabını 
uluslararası yargı organları önünde vermeli ve gereken 
cezaya çarptırılmalıdır. 
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Hatiplilerin üniversiteye gidiş yolu, sonra da İmam-Hatipler 
kapatıldı. Bütün bu dayatmalar, zorlamalar ve zulümler 
sadece kamu hizmetleriyle sınırlı kalmadı, vesayet treninin 
özel sektör vagonları da kendi mecralarında benzer zulümler 
yaşattı ve kendi alanlarıyla sınırlı bir av başlattı. Bu süreçte 
milyonlarca kişi “Batı Çalışma Grubu” tarafından fişlendi. Bu 
sayede fişleyen ve vesayete boyun eğmeyenleri dışlayan bir 
devlet pratiği hâkim kılındı. Kişiler ve sermaye gruplarının 
yanında mütedeyyin kişilerin yoğunlaştığı sivil toplum 
kuruluşlarına da jandarma ve polis eliyle operasyonlar 
düzenlendi; yalan bilgi ve sahte belgelerle, her yanı vesayet 
kokan manşet haberlerle bu kuruluşların müntesipleri baskı 
altına alındı, hukuki varlıkları sonlandırıldı. Daha da vahimi, 
bu insanlar brifingli yargı mensupları tarafından hukuksuz bir 
şekilde hapse atıldı. Bu yolla toplumun bütününe yönelik bir 
korku atmosferi oluşturuldu. Milli Medya büyük bir baskı altına 
alındı. Anadolu sermayesine, “Ya vesayete boyun eğeceksin ya 
vesayete kurban gideceksin!” tehdidiyle cumhuriyet tarihinin 
en büyük sermaye kıyımı gerçekleştirildi. 

Refah-Yol hükûmeti, siyaset üzerine kurulan baskı ve 
yürütülen tanklarla istifa ettirildi. Refah Partisi, vesayet 
sisteminin yargıdaki en büyük temsilcisi olan Anayasa 
Mahkemesi tarafından kapatıldı. Yolsuzlukları engelleyen 
havuz sistemi ve ufuksuzluğa son veren D-8 çalışmaları 
durduruldu. Ülke büyük bir krize sürüklendi. Bu süreçte 
28 Şubat’ın cuntacı komutanlarının yönetim kurullarına 
getirildiği finans sektöründe büyük bir hortumlama süreci 
başladı. Yüz milyarlarca dolar, vesayeti yeniden kuranlar ve 
onları alkışlayanlar arasında paylaştırıldı.

Evet, bin yıl sürecek denen darbe süreci ortadan kalktı. 
Darbecilerin getirdiği yasaklar ortadan kaldırıldı, özgürleşme 
ve demokratikleşme ile birlikte 28 Şubat darbecileri 
yargılanmaya başladı. 28 Şubat’ta yürüyen tankların paletleri 
çöpe atıldı ancak o paletlerin kamu vicdanlarında açtığı 
yaralar kanamaya devam ediyor. Mağduriyetlerin bir kısmının 
hâlâ sürdüğünü görmek ve bunların da sona ermesi için çaba 
sarf etmek zorundayız.

28 Şubat’ta brifingli yargı kararlarıyla hukuksuz cezalara 
çarptırılan mahkûmların mağduriyetlerinin giderilmesi için 

kesimler, hem kendi alanlarında darbeyi meşrulaştırma hem 
de el birliği ile bu derin operasyonu gerçekleştirme çabalarına 
hız verdiler. 

Siyonizm ve Batı destekli bir müdahale olan 28 Şubat;

Türkiye’de yeni bir vesayet katmanı üretmek,

Giderek temayüz eden milleti tehdit etmek ve iradesini 
ortadan kaldırmak,

İnancın toplumsal görünümünü hayatın bütün alanlarından 
dışlamak,

Faiz lobisinin talebiyle ve küresel bir operasyonla Anadolu 
sermayesini saf dışı bırakmak, İslam dünyası için umut, 
daha da önemlisi öz güven daveti olan D-8 projesini akamete 
uğratmak, 

Devleti hortumlamayı engelleyen ve devletin kasasını milletin 
kasasına dönüştüren “Havuz Sistemi”ni kaldırmak için 
gerçekleştirildi. 

Küstahça bir tavırla bin yıl süreceği deklare edilen 28 
Şubat, küresel istikbarın yerli müstekbirleri tarafından 
gerçekleştirilmiş bir darbe olmanın yanında, çalışma 
hayatından ekonomiye, eğitimden medyaya, asker ve sivil 
bürokrasiden belediyelere, siyasetten Meclis’e ve hatta 
hükûmeti devirmeye varan geniş bir yelpazede hem dini 
değerleri hem de mütedeyyin insanları doğrudan hedef 
almıştır. Öyle ki, bu amaçla insanı ve onurunu yok sayan 
bir vesayet terörü estirildi, bütün ülkede vahşi bir toplum 
mühendisliğine girişildi. 

Siyasal zeminde var olan vesayetin sosyolojik düzlemde de 
var edilmesi için üniformalı bir mimari çalışma yürütüldü. 
Vesayetlerinin keskinliğini göstermek için namaz kılandan 
oruç tutana, başörtüsüyle görev yapandan üniversiteye 
devam edene hemen herkes kamu hizmeti görmekte ya da 
almaktan men edildi. Yaptıklarının doğru olduğunu göstermek 
için ikna odaları kuracak kadar yoldan çıkan bu güruh, ikna 
edemediklerinin haklarını imha etmeye yeltendi. 

Milletin parasıyla kurulan üniversiteler milletin başörtülü 
kızlarına turnikelerle yasaklandı. Yetmedi önce İmam-
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Türkiye’yi iç çatışmadan koruma refleksinden hiç vazgeçmedi. 
İçeride güçlü, medeniyet coğrafyasıyla iş birliği içerisinde 
küresel sömürü sistemine karşı direnç geliştiren Türkiye 
idealiyle siyaset yapmaya, herkesi kucaklamaya, inandığını 
söylemeye ve yaşamaya devam etti. Bu noktada millet 
iradesinin hâkim olmasında ve inkıtaya uğratılmamasında 
büyük emeği olan Necmettin Erbakan hocamızı saygı ve 
minnetle yâd ediyor, yüce Allah’tan onun için rahmet diliyoruz. 

Bir daha bu ülkede 28 Şubatlar olmayacak. Çünkü bu millet 
artık iradesine sahip çıkma noktasında rüştünü ispat etmiştir. 
Bu bağlamda, darbe üreten sistemin ve darbeci düşüncenin 
bütün tortularıyla ortadan kalkması için 16 Nisan’da yapılacak 
anayasa değişikliği referandumu yepyeni bir imkândır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, millet ve emek İçin “evet” diyeceğimizi 
ilan ettiğimiz referandumun milletten onay almasıyla 
kurulacak Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile darbe 
üreten bürokratik oligarşi ve vesayet sistemi tümüyle 
ortadan kalkacak, milletin dirayeti ve etkili karar alma 
mekanizmalarıyla darbe niyeti niyet edenlerin kursağında 
kalacaktır. 

Üniversiteler kimsenin çiftliği değildir 

01/03/2017 

Toplumun yükseköğretim kurumlarından beklentisi, üniversite 
kavramına yüklenen evrensel anlama uygun şekilde temel hak 
ve özgürlüklere saygı konusunda ve katılımcı, adil, eşitlikçi bir 
kamu yönetiminde öncü olmasıdır. 

Yükseköğretim kurumlarını yönetenlerin görevi ise 
çalışma barışını sağlayarak huzurlu ve güvenli bir iş ortamı 
oluşturmak; kanunlar çerçevesinde kamu yararını gözeterek, 
bütün paydaşlarla eş güdüm içinde kurumu yönetmektir. 

Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının evrensel üniversite 
misyonunu göz ardı ederek uzun yıllar boyunca vesayetin 
teminatı görevini üstlenmeleri, yükseköğretim kurumlarında 
çalışanların haklarını hiçe sayan, yönetim alanında keyfiliği 
norm haline getiren zihniyet 28 Şubat döneminde kalmıştır. 
Son yıllarda yapılan değişikliklere göre birçok üniversitemiz 

gerekli adımların atılması, cezaevinden çıkmış olanlarınsa 
mağduriyetlerinin tazmin edilmesi gerekmektedir. 

Adaletin tesisi ve kamu vicdanının rahatlatılması; o süreçte 
zarar gören herkesin maddi ve manevi zararlarının tazmin 
edilmesinin yanı sıra, 28 Şubat zulmünü üreten ve buna ortak 
olan herkesin cezalandırılmasıyla mümkündür. Dolayısıyla 
mağduriyetler giderilmeden ve suçlular cezalandırılmadan 
28 Şubat -en azından toplumun bir kesimi için- devam ediyor 
olacaktır.

Mütedeyyin halkın, diğer bir ifadeyle, çevrenin elit merkeze 
karşı siyasal alanda giderek görünür hale gelerek yönetimde 
etkili olmaya başlaması, kendisini devletin sahibi gören “kökü 
dışarıda” vesayetçi elitleri her zaman rahatsız etmiştir. 1960’ta 
Adnan Menderes’e, 1980’de toplumun bütün kesimlerine 
ve 28 Şubat’ın da içinde yer aldığı 90’lı yıllarda mütedeyyin 
çevrelere karşı uygulanan tasfiye hareketi, 2000’li yıllarla 
birlikte milletin iradeyi tekrar ele alması sonrasında farklı 
görünümlerle devam ettirilmeye çalışılmaktadır. 2007 yılında 
27 Nisan, 6-8 Ekim Kobani bahaneli kalkışma ve çukur terörü, 
7 Şubat ve 17-25 Aralık yargı kaynaklı darbe teşebbüsleri, Gezi 
kalkışması ve nihayet 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü, bu 
girişimlerin farklı görünümleri olarak tarihe kaydedilmiştir. 
Bütün bu süreç bize, vesayetçi güruhun vesayeti yeniden 
tesis etmek noktasında boş durmadığını, durmayacağını 
göstermektedir. Çünkü bu güruh, idarenin ve iradenin millette 
olmasından hiçbir zaman hazzetmedi. Onlar egemen değil, 
vesayet karşısında boyun eğen millet istiyorlar. Milletimiz 
de bunun farkında, vesayetin yeniden hâkim olmaması için 
üzerine düşeni büyük bir fedakârlıkla yapmakta kararlı 
olduğunu 15 Temmuz’da göstermiştir. 

Milletimizin bu bilinci yüklenmesinde ve gereğini yerine 
getirmesinde siyasi öncülerin etkisinin anılması ve 
unutulmaması vefa gereğidir. Bu çerçevede 28 Şubat 
darbecilerinin doğrudan hedef aldığı 54. Hükûmetin 
Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın hiç şüphesiz özel 
bir yeri var. O milletinin ifadesiyle “Savunan Adam” kimliği ile 
28 Şubat’ın darbe ikliminde milleti adına çalışmaktan, milleti 
için yönetmekten ve bu kadim coğrafyanın öncü devleti olan 
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gereken izinleriyle ilgili talebe de üç ay sonra cevap 
vermek, yerel basına verdiği ‘üniversitede işler iyi gitmiyor’ 
başlıklı demeçten dolayı 4688 sayılı Kanun’un tanıdığı 
sendikal güvenceye rağmen üniversitede yetkili sendika 
şubesi başkanına soruşturma açarak uyarı cezası vermek, 
üniversitenin işlem ve uygulamalarına tepki gösteren 
personeli rotasyon adı altında sürgüne göndermek, şehit 
yakını olan çalışanın görev yerini haksız ve yersiz bir şekilde 
sürgün niteliğinde değiştirmek, şehit yakını arkadaşına 
basın aracılığıyla sahip çıkarak bu işin bir bürokratik terör 
olduğunu söylemesi üzerine sendikal güvenceye aldırmadan 
sendika şube başkanına soruşturma açarak ceza vermek, 
üniversitede personeli rahatsız eden ve gayri kanuni bir 
şekilde uygulamaya konulan Kimlik Kart ile Mesai Takip 
Sistemi hakkında Kahramanmaraş İdare Mahkemesi’nin iptal 
kararını uygulamayıp mahkeme kararına rağmen yönerge 
çıkarmak suretiyle uygulamaya devam etmek gibi birçok 
hukuksuz ve kanunsuz uygulama bulunmaktadır. 

Baskıcı, özgürlükleri kısıtlayıcı, akademik verimi düşüren, 
çalışma barışını zedeleyen uygulamalarıyla personeli 
canından bezdiren bu zihniyetin üniversiteye, çalışana ve 
topluma verdiği zarar artık gizlenemeyecek boyuta varmıştır. 

2547 sayılı Kanun’da üniversite yöneticisine tanınan yetkilerin 
sınırının çizilmemiş olması, üniversite yönetimlerinin 
şaibeli işlerine, hukuksuz iş ve işlemlere imza atmalarına, 
mahkeme kararlarına rağmen keyfi davranmalarına, baskıcı, 
çalışma barışını ve çalışanların huzuru kaçıran davranış ve 
uygulamalarına maske olmamalıdır. 

Çeyrek asırlık mücadelesinde her zaman her türlü haksızlığın, 
hukuksuzluğun karşısında yer almış bir sendika olarak, 
sorumsuzluk zırhına bürünerek keyfi davrananların, hukuksuz 
ve kanunsuz işlem yapanların hak ettiği cezayı almaları için 
elimizden geleni yapacağımızın bilinmesini istiyoruz. 

vesayetin kökünün kazınmasına yönelik demokratik 
yönetişim çabası içerisindeyken, bazı üniversitelerimizde 
yöneticilerin, 2547 sayılı Kanun’da yetkinin sınırının çizilmemiş 
olmasına dayanarak yetkilerini keyfi uygulamalarla ortaya 
koymaya çalıştığına, personeli hukuksuz ve mesnetsiz 
uygulamalarla mağdur ettiğine, onların huzurunu bozduğuna 
tanık olmaktayız. 

Bunun en bariz örneği, bir süredir Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi’nde yaşanmaktadır. Haksız, hukuksuz, 
mesnetsiz, yersiz kararlar ve uygulamalarla personeli mağdur 
ve huzursuz etmesiyle bir süredir medya gündeminde olan 
üniversite yönetimi, kendisini sorgulayıp hatalarını telafi 
ederek iyi yönetişim örnekleri sergileyeceğine, ‘bu kadar da 
olmaz’ dedirtecek cinsten pek çok uygulamaya imza atmaya 
devam etmektedir. 

Son olarak üniversite yönetimi, maaş promosyon anlaşması 
için banka promosyon ihalesi komisyonuna katılacak sendika 
temsilcisini de kendisi belirlemek yoluna gitmiştir. Üniversite 
yönetimi, 4688 sayılı Kanunu ve banka promosyonları 
konusundaki 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi’ni hiçe 
sayarak sendika temsilcisini sendikanın belirlemesindense 
kendisinin belirlemesini hukuka uygun görebilmiştir. Bu 
uygulama, ‘üniversite yönetimi, üniversitede örgütlü sendika 
şubelerinin yönetimlerini de belirlemeye kalkacak mı’ 
sorusunu akıllara getirmiştir. Aynı yönetim, konuya ilişkin 
hukuki gerçeği kendisine hatırlatan ve yanlışlığın düzeltilmesi 
için kendisine gönderilen yazıyı da aynı üslupla görmezden 
gelmiştir. 

Üniversite yönetiminin hukuksuz ve haksız eylemleri bununla 
da sınırlı kalmamıştır. Üniversite yönetiminin sicilinde; 
üniversitede iç denetçiyi hukuka ve kanuna aykırı olarak 
genel sekreterlik görevine atamak, üniversite personelinin 
lehine sonuçlanan mahkeme kararlarını makul bir gerekçe 
olmaksızın süresinde uygulamamak, mahkeme kararlarını 
idari işlemle etkisiz hale getirmeye çalışmak, sendika şube 
yönetim kurulu üyelerinin yasal hakkı olan ve haftada bir 
gün kullanmaları gereken izin günlerinin belirlenmesine 
ilişkin talebe 37 gün sonra, işyeri temsilcilerinin kullanmaları 
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Bizim değer dünyamızda kadın hiçbir ideolojinin ne aracı ne 
oyuncağıdır; hayatın ana öğesi, kurucu ve koruyucu unsuru, 
bir bütünün diğer yarısı olarak bütünlüğün tamamlayıcısıdır. 
Evde, sosyal ve kültürel hayatta kadın her türlü kültürel 
varlığın yüklenicisi olmuştur. 

Modern hayat anlayışında ise, kadın olsun erkek olsun, insan, 
manasız  bir yaşam içinde boş hayallerle avunmaktadır. İnsan, 
anlam derinliğini,  asaletini kaybetmek üzeredir. Kapitalizm, 
kurnazca sürdürdüğü algı operasyonlarıyla iliklerine kadar 
sömürüye ve pazarlamaya elverişli   hale getirdiği kadını 
‘özgürlük’ yalanıyla aldatmayı sürdürebilmektedir. Son tahlilde 
kadına tüketim kültürünün bir nesnesi olmanın ötesinde anlam 
yükleyemeyenler, ona tarihinde en aşağılık muameleyi reva 
görmüşlerdir. Kadının maddi-manevi  tüm varlığı, istismar, 
yağma, talan ve kazanç alanına dönüştürülerek  hiçleştirilmiş, 
aşağılanmıştır. 

Sosyal, kültürel değişimin karmaşık toplum yapısı içinde bir 
mihenk taşı olarak kadının hayat içinde konum ve saygınlığını 
muhafaza etmek elzemdir. Dışarıda iş kadını, çalışan, içeride 
evinin hanımı, çocuğunun annesi olarak kadın, toplum 
düzenimizin en saygın varlığıdır. ‘Cennet annelerin ayakları 
altındadır’ anlayışıyla kadına sevgi, saygı ve hürmetle 
yaklaşırız. Kadınlarını zelil eden toplumlar, zillete düşer. Bize 
göre, kadın hayatın her kademesinde yer almalı; hayati görevi 
göz ardı edilmeksizin desteklenmeli ve korunmalıdır. Çünkü 
kadını korumak aileyi, dolayısıyla toplumu korumaktır. 

Kadınıyla erkeğiyle hepimiz el ele, omuz omuza vererek, bize 
unutturulmak istenen medeniyet değerlerimizi tekrar canlı 
kılmanın mücadelesini veriyoruz. Kadınlarımızı, erkeklerimizi, 
gencimizi, yaşlımızı, hâsılı bütün insanımızı, bizi var ve 
anlamlı kılan değerlerimizi koruyacağız. Zaten bugün en 
ateşli, en ileri boyut ve etkileriyle yaşanan savaş, esasen bu 
değerleri yok etme saldırganlığı ile değerlerin savunulması 
arasındaki çatışmadan başkası değildir. Maalesef son 
yüzyıllık tarihimizde de gözlemlediğimiz gibi, daha çok 
ideolojik amaçlarla sürdürülen bu çatışmanın odağına kadın 
konulmuştur. Bunun böyle olması bile, tersten bir bakışın ele 
verdiği gibi, kadının kültür, hayat ve medeniyet hareketlerinin 

Geleceğimizin gerçek mimarı kadınlarımız 
olacaktır 

07/03/2017 

Dünya Kadınlar Günü, kadınların haklarını aramak, çalıştıkları 
işin karşılığı olan ücreti alabilmek için başlattıkları mücadele 
mirasının yıl dönümüdür. Bu mücadelenin 1857 yılında 
başladığı dikkate alındığında, aradan geçen zaman zarfında 
kadının yaratılış gayesi çerçevesinde hak ettiği değer, 
toplumsal görev, sosyal inşa ve geleceği ihya ekseninde 
yeterli gelişmenin olmadığı aşikârdır. 

Emeğin, alın terinin hak ettiği karşılığı bulması, insanın 
inandığı değerlere uygun yaşamasını sağlamak noktasında 
mücadele etmeyi amaç ve ilke edinen bir sivil toplum örgütü 
olarak, bütün kadınlarımızın gününü kutluyor, kendilerine 
sağlık, huzur ve başarı diliyoruz. Kadınlar, toplumların temel 
taşı, direğidir. Başarılı olmak, aydınlık bir gelecek kurmak, 
huzurlu bir ortam tesis etmek istiyorsak, o direği sağlam 
tutmalıyız. 

Bugün modern toplumların yaşadıkları sosyal, psikolojik, 
kültürel bunalımların temelinde, hayatın özünü oluşturan 
ailede merkezi rol üstlenen kadının ontolojik konumundan 
edilmesi yer almaktadır. Pragmatizmin siyasi, sosyal, ahlakî 
bütün sınırları çiğneyip geçtiği dönemlerde, parasal kazancı 
‘put’ edinen kapitalizm, çıkar alanını genişletmek için, 
üretimin hizmetinde tüketime köle yaptığı kadını gelenekten, 
kültürel değerlerden uzaklaştırmış, tasarlanan yeni dünyanın 
kışkırtıcı figürü durumuna getirmiştir. 

İslâm coğrafyasında ve Batı modernizmine teslim olmamış 
diğer toplumlarda, toplumsal değişimlerin, hatta ülkemizde 
28 Şubat sürecinde görüldüğü şekliyle siyasi dayatmaların 
kadın üzerinden sürdürülmesi, rastlantısal olmayan toplum 
mühendislikleri gereği olarak baştan sona planlı, programlı 
operasyonlardır. Operasyon yapanların kadının özgürleşmesi 
gibi bir dertleri asla olmamış, ancak onlar, kadınlarını kendi 
ideolojileri doğrultusunda şekillendiremedikleri toplumları 
etkisizleştiremeyeceklerini anlamışlardır. 
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Milletçe ruhumuzu coşkun, heyecanlı bir dille ortaya koyan 
İstiklal Marşımız, akidevî, tarihî bağlantıları, tüm karakter ve 
değerleriyle millet benliğimizi yenilemiş, yeniden inşa etmiştir. 

Özgür ve onurlu yaşamayı en önemli varoluş nedeni olarak 
gören milletimiz, emperyalist işgalcilere karşı verdiği destansı 
direnişin manifestosunu bütün dünyaya İstiklal Marşı ile ilan 
etmiştir. Bu marş öncelikle milletindir. Genci yaşlısı, kadını 
erkeği ile Anadolu direnişinde yer alan herkesin, uğrunda 
ölümü göze aldıkları varoluş ruhunu ve felsefesini ihtiva 
ve ifade etmektedir. Her ne kadar bu marşı vatan ve iman 
şairi Mehmet Akif Ersoy yazdıysa da, taşıdığı derin anlam ve 
ideallerle bütün millete aittir ve hep ait olacaktır. 

İstiklal Marşı, milletimizi var eden bütün anlam kodlarını ve 
medeniyet değerlerini adeta temel bir öğreti metni halinde 
özetlemektedir. On kıtası ayrıntılı olarak incelendiğinde 
millet ruhunu şekillendiren temel duygular, merkezinde aile, 
aidiyet, din, iman, bayrak, hürriyet ve mücadele azmi, vatan, 
hayâ, ezan, kulluk, secde gibi kavramlar, millet ve medeniyet 
yapımızı ayakta tutan temel sütunlar olarak son derece net, 
coşkulu bir dille anlatılarak manifestoya dönüşmüştür. Bütün 
bu kavramlar dönüp dolanıp istiklal ve istikbal mefkûresiyle 
ayrışmaz bir şekilde iç içe geçmiştir. O nedenle, İstiklal Marşı 
gerçekten bin yıldır canlılığını yitirmemiş asil ruhun temel 
ilkelerini sıralayan gerçek bir anayasa gibidir. 

İstiklal Marşı, milletin imanının, ümidinin, cesaretinin veciz 
ifadelerle yazılmış bir direniş, diriliş, dua ve haykırıştır; istiklalin 
bedeli olarak çoğu durumda beşer takatinin kaldıramayacağı 
bir direnişin yaşanmış kararlılığıyla yazılmıştır. Onun için 
İstiklal Marşımız, uğrunda ölmeyi göze alan bir varoluşun 
destanıdır. Yine aynı sebeple Mehmet Akif’in ‘Allah bir daha 
bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın’ duası çok anlamlıdır. 
Aslında millet bu duanın anlam derinliğini 15 Temmuz ihanet 
girişimiyle bir kez daha idrak etmiş, İstiklâl Marşı’nda ifade 
edilen kazanımları kaybetmenin ne büyük bir esarete ve 
sefalete yol açacağını hissetmiştir. 

Mehmet Akif Ersoy, milletin duygu dünyasıyla kusursuz 
bütünleşen ifade kudreti ile muhteşem şair ve büyük 

tam orta yerindeki rolünün önemini açıklamaktadır. Bu bir 
medeniyet ve kültür savaşıdır. Maddi dünyamızı imar etmek 
için manevî dünyamızı harap edemeyiz. 

Yeryüzünü ifsat eden odakların millî bütünlüğümüzü, ailenin 
sağlamlığına dayanan toplum yapımızı bozmak için her 
yönden, her yerden saldırdığı günümüzde, hak, hukuk, adalet 
ve saygı ölçülerini elden bırakmadan, millet olarak, hakkı ve 
hakikati her yerde ve her an savunacak, 180 bini aşkın kadın 
üyemizle örgütlü mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. 
Başta kadınlar olmak üzere, hakkı yenilen, zulme uğrayan, 
ezilen, sömürülen herkesin, dün olduğu gibi, bugün de yanında 
olmaya devam edeceğiz. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, başta kadın çalışanlar olmak üzere, 
bütün kadınların ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, sorunlarının 
çözümüne vesile olması dileğiyle bir kez daha kutluyoruz. 

İstiklal ruhunu yaşayacak, yaşatmaya devam 
edeceğiz 

11/03/2017 

“Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak 

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 

../.. 

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; 

Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl”

Her kelimesi, işgalcilere karşı destansı direnişi ifade eden 
İstiklal Marşı, 96 yıl önce, bugün, TBMM’de görülmemiş bir 
ilgiyle kabul edilmiştir. 12 Mart 1921, milletimizin İstiklal 
Marşı ile bütün emperyalistlere muhtıra verdiği tarih; silah 
üstünlüklerine ve kalabalık ordularına güvenerek milletimizi 
dize getirecekleri yanılgısı içinde olan işgalci devletlere bir 
meydan okumadır. 

İstiklal Marşı, milletimizin, tam manasıyla, kusursuz bir 
varoluş manifestosu; evrensel bir istiklal, özgürlük, direniş 
bildirisi, inancın, azmin yenilmezliğinin açık beyanıdır. 
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kararttığı günlerin sayısı sürekli olarak tarihte çoğalarak 
devam etmektedir. İşte bugün de Halepçe katliamının yıl 
dönümü. 

Küresel emperyalistlerin tezgâhladıkları İran-Irak Savaşı 
sürerken, 16 Mart 1988’de, İran’la iş birliği yaparak rejime karşı 
isyan ettikleri gerekçesi ve Saddam Hüseyin’in emri ile Kuzey 
Irak’ta Halepçe ilçesine korkunç bir saldırı düzenlenmişti. 
Yaşlı, genç, kadın, çocuk ayrımı gözetmeksizin, kimyasal 
silahların da kullanıldığı saldırıda çoğu Kürt, bir kısmı Türkmen 
olmak üzere, en az 5 bin insan feci şekilde can vermiş, 15 
bini ise yaralanmıştı. Bu sayı kadar kadın dul, yine bu kadar 
çocuk yetim kalmış, binlerce insan kaybolmuş, başta kusurlu 
doğumlar olmak üzere, çeşitli kalıcı hastalıkların bu saldırının 
sonucu olduğu tespit edilmiştir. 

Katliamdan kurtulan veya olacak başka katliamlardan 
canlarını kurtarmak isteyen on binlerce Iraklı mülteci, sınırı 
geçerek Türkiye’ye sığınmış; Türkiye, ait olduğu kültür ve 
medeniyetin koruyucu, kucaklayıcı insanî ve ahlakî tavrıyla 
gelenlere toprağını, kalbini, kucağını açmıştı. 

Günümüzde gittikçe daha vahim bir boyut kazanarak çoğalan 
benzer hadiselere bakılırsa, bu katliam ve göç üzerinden 
tam 29 yıl geçmesine rağmen, ne bölge yönetimleri ne 
dünya kamuoyu ne de süper devletler bu trajedilerden ders 
almış görünüyor. Sanki aradan geçen zaman, zalimlere 
yeni zulümler yapma hakkı veriyormuş gibi, hâlâ göçler, 
katliamlar sürmektedir. Daha da vahimi, dünya beton 
sessizliğiyle olanları izlemekte, duyarsızlık maalesef failleri 
cesaretlendirmektedir. Üstelik hemen yanı başımızda Irak ve 
Suriye’de ölen, yaralanan, ailesi parçalanan, dul, yetim, öksüz 
kalan, yoksul düşen, muhacir olan insanların sayısı on binleri, 
yüz binleri değil, milyonları bulmuştur. 

Halepçe katliamını kurgulayıp uygulayan emperyalist güçler, 
bugün aynı oyunlarını oynamaya devam etmektedir. Dün 
olanlarla bugün yaşananlar birbirinden ayrı, ilgisiz değildir. 
Dünü, bugünü, yarını ile bir ümmet, tüm varlığıyla imha 
edilmek istenmektedir. Saddam gibi, Esed gibi, kendi halkına 
karşı böylesine zalim olan kukla yöneticiler, asıl efendilerin 
işlerini kolaylaştırmaktadır. 

mütefekkir olmasının yanında ahlaki olgunluk bakımından da 
mükemmel bir şahsiyet, müstesna bir insandır. İnsanımızın 
his dünyası, hayali, umudu ile uzak düşmeyen bir ses ve kişilik 
sahibi olarak gerçek manada sahici münevverdir. Akif’in 
ateşten kelimelerle maşeri vicdanı kurtuluş mücadelesi için 
tutuşturmaya çalıştığı, bunun için canhıraş bir şekilde çırpınıp 
durduğu, haykırdığı bir dönemde, birçok materyalist aydının 
çareyi Batı’ya teslim olmakta gördükleri düşünülürse, onun 
büyüklüğü, mücadelesini hangi zorluklara rağmen yürüttüğü 
daha iyi anlaşılacaktır. Onun ruhu medeniyet iklimimizi 
besleyen ana ve toplardamarlardan beslenmektedir. O 
nedenle de İstiklal Marşımız asıl milletin içindeki deryadan 
kaynaklanır, kelime kelime, dize dize döner, tekrar o denize 
akar. İfadeler içimize işleyerek millî fikir ve idealimizin asıl 
yönünü işaret eder. 

15 Temmuz’da darbe ve işgal girişiminde bulunan ihanete, 
alçaklığa, düşmanlığa karşı verdiğimiz son istiklal 
mücadelesini başlatan ruh, İstiklal Marşı’nda var olan ve 
genetiğimize yerleşmiş özgürlük ve bağımsızlık ruhudur. 
O gün yeni bir istiklal ruhuyla İstiklal Marşı güncellenmiş, 
direnişimiz dirilişe dönüşmüştür. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, İstiklal Marşı’nın kabulünün 96. yılı 
ve Mehmet Akif Ersoy’u anma gününde İstiklal şairinin ve 
marşının canlı tutmak istediği ruhu yaşayacak, yaşatmaya 
devam edeceğiz. 

İstiklal Marşı’nın TBMM’de millî marş olarak kabul edilişinin 96. 
yılında, milletimizi İstiklal Marşı’nın yazıldığı kaotik ortamlara 
sokmaya çabalayanlara fırsat vermeyeceğimizi ifade ediyor, 
bütün Milli Mücadele şehitlerimizi ve Millî Şairimiz Mehmet Akif 
Ersoy’u rahmet ve minnetle anıyoruz. 

Halep’in de Halepçe’nin de hesabı sorulmalıdır 

16/03/2017 

Kıyımlar, katliamlar İslam coğrafyasının, Müslüman 
toplumların yıllardır adeta kaderi haline gelmiştir. Masumların 
öldürüldüğü, mazlumların sürgün edildiği; savaşların, çocuk, 
yaşlı ve kadınlar başta olmak üzere, herkesin hayatını 
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Osmanlı’yı bütünüyle tarihten silmeyi amaçlayan itilaf 
devletleri, boğazları geçip Karadeniz’e çıkmak amacıyla, o 
zamana kadar görülmemiş zırhlı savaş gemileri, asker ve 
silah yığınağıyla Çanakkale Boğazı’ndan geçmeye teşebbüs 
ettiler. 3 Kasım 1914’te ilk saldırılarını yaptılar. Bir iki haftada 
amaçlarına ulaşmayı kuran emperyalistler, 5 ay geçmesine 
rağmen bir santim bile ilerleyemediler. Bütün güçleri, 
zalimlikleri ile son bir saldırı denediler. Çanakkale, 18 Mart 
1915 sabahı yoğun ateşle değil, kıyametle uyandı. Milletimiz, 
kol, bacak, kafa, çene, el, ayak parçalarını kum gibi havaya 
savuran top mermilerinin nefes aldırmayan ateşine değil, 
adeta kıyamete direnmiştir. Sonuçta imanın direniş hattının 
asla aşılamayacağını, Çanakkale’nin geçilmez olduğunu 
anlayan işgal kuvvetleri, ölüme tevekkül ve teslimiyetle 
tebessüm eden bir irade karşısında acze düşmüş, geri 
çekilmek zorunda kalmıştır. 

Bağımsızlığı, imanın vazgeçilmez hattı kabul eden milletimiz, 
“Çanakkale geçilmez” diyerek, düşmana, işgale, sömürüye, 
zulme teslim olmayan kararlılığını bütün dünyaya ilan etmiştir. 
Çanakkale Zaferi, bütün zamanların ve ulusların dimağına, 
tarihin asla silinemez mürekkebi olan kanla yazılmıştır. 
Çanakkale, namus, iman ve özgürlüğünü müdafaada taviz 
vermeyen bir milletin dayanmanın, tahammülün son sınırlarını 
da aşan savaşının onur, tarihimizin iftihar tablosudur. 

Çanakkale’de alevlenen yeniden diriliş ruhu, sömürülen 
ülkelerdeki mazlum halklara da kurtuluşun ilham ve 
cesaretini vermiş, kalplerinde direniş ateşini yakmıştır. Bu 
yönüyle Çanakkale, İngiltere ve müttefiklerinin yenilmesi, 
çökmeye başlaması, bizim ise yenilenmemiz ve yükselmeye 
başlamamızın tarihi olmuştur. 

Çanakkale, ölmekten korkmayan bir ruh yüceliğinin, 
öldürmekten çekinmeyen sefil ruhları bozguna uğratmasıdır. 
Çanakkale, insanlık onurunun, İslam kardeşliğinin, emperyalist 
zorbalara karşı dayanışmanın aşılmazlığı, geçilmezliği, 
yenilmezliğidir. Çanakkale, bu topraklar üzerinde yaşayan 
halkların gerçek anlamda ‘millet’ ve Anadolu’nun bu milletin 
ebedî vatanı olduğunun bir kez daha tescili, kanıtı olmuştur. 

Dün olduğu gibi, bugün de bu trajedi, kime, hangi güçlere, 
hangi siyasi, ideolojik hesaplara yarar ve avantaj sağlamak 
için yapılırsa yapılsın, yaşananlar insanlık adına utanç 
vericidir. Bu katliamlar, tarihi bir suç, tarihi bir leke olarak 
emperyalist saldırganların hanesine yazılacaktır. 

Hakkın, haklının ve mazlumların yanında olmayı, onların 
sesi olmayı gaye edinen Eğitim-Bir Sen olarak, bugün 
için unutulmaz acı hatıralarıyla canlı tuttuğumuz Halepçe 
üzerinden bütün katliamları açık, net bir tutumla kınıyor, 
yapanları ve yaptıranları lanetliyoruz. Biz, insan ve 
Müslüman duyarlığıyla her bir insanın acısını yüreğimizde 
duymaya, hatırlamaya devam edeceğiz. Unutmayacak, 
unutturmayacağız. Her platformda, her kademede tüm 
mazlum çığlıklara tercüman olacağız. Onlar için mümkün her 
vasıta ile mücadele edeceğiz. Nerede, kime ve nasıl yapılırsa 
yapılsın, din, dil, ırk, inanç ayrımı yapmaksızın tüm katil ve 
zalimlerin şiddetle karşısında, olanca sahiplenme duygusuyla 
bütün mazlumların yanındayız, yanında olacağız. 

Bu milletin tarihinde hep zafer var  

17/03/2017 

Bugün, 102 yıl önce vatanımızı işgal, izzetimizi zelil etmek 
amacıyla birleşen yedi düvelin, bütün güç ve imkânlarıyla 
yaptıkları saldırılara karşı, şehadetleri dinin temeli olan 
ezanın, bu gök kubbede ilelebet yankılanması için yüz 
binlerce can vererek kazandığımız Çanakkale Zaferi’nin yıl 
dönümü. Vatan, millet, istiklal ve istikbal için seve seve can 
veren şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. 

Çanakkale Zaferi, milletimiz için bir hayat memat meselesi, 
millî mücadeleye giden yolda çok önemli bir kilometre taşı, 
tarihte eşine az rastlanan kahramanlık destanlarından biri; 
milletimizin yeniden dirilişinin direnişidir. Ogün yüz binleri 
şehit verdik, sonra ve işte şimdi milyonlar olup dirildik. 
Çanakkale ruhunu yaşanır kıldığımız her durumda diriliş coşku 
ve iddiamız sürecektir. Çanakkale ruhundan ilham alan varlık 
coşkusunun, ölümüne bir direnişle istiklalini koruyacağını 15 
Temmuz ihanetini püskürterek göstermiş olması önemlidir. 
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meydana getirmeye çalıştığı bir dönemde, sınırlarımızın 
dışında derin operasyonlar yapılırken, içeride kanlı terör 
eylemleriyle meydana getirilen kargaşayı kaosa döndürmek 
için fitneyi yaygınlaştırmaya çalışanlara inat, Çanakkale’yi 
geçilmez kılan değerlerimize daha çok sarılmalıyız. 102 yıl 
önce bağımsızlığa, imana, inanca ve medeniyete yönelik, yedi 
düvele karşı bütün bedenini, gücünü, idrakini ortaya koyarak 
verilen direnişi örnek almalıyız. 

İnanmışlığın, adanmışlığın zirvesi olan Çanakkale’yi 
ölümsüzleştiren bu ruha bugün her zamankinden daha çok 
ihtiyacımız vardır. Bizi ‘Büyük Türkiye’ ve ‘Adil bir dünya’  
idealine taşıyacak olan bu ruhtur. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, teslimiyeti zillet sayan yüce bir ruhla, 
kıyameti andıran bir savaşta mütecaviz, işgalci düşmana 
geçit vermeyen, yaşadığımız hayatı ve ülkeyi canları pahasına 
bize armağan eden şehitlerimizi bir defa daha rahmetle ve 
minnetle anıyoruz. 

Eğitim politikaları yazboz ile belirlenmemeli 

31/03/2017 

Millî Eğitim Bakanlığı, okullarda bitişik eğik el yazısı 
uygulamasını kaldırmıştır. Karar, uygun veya isabetli olup 
olmaması bir yana, eğitim sisteminde istişare ve fikir 
teatisi usulüne göre şekillenmeyen işleyişin bir kez daha 
tartışılmasına yol açmıştır. 

Öğrencileri farklı formlarda yazmaya zorlayan yaklaşım, 
eğitimde bilgiyi ve öğrenmeyi esas alan metodu 
önemsizleştirir. Sadece içerik değil, eğitimin şekli unsurları da 
pedagojik ve psikolojik bir konudur. 12 yıl önce, 2005 yılında, 
bitişik eğik el yazısı uygulaması, öğrencilerin gelişimine ve 
estetik algılarına katkıda bulunacağı düşüncesiyle başlamış, 
‘ne kadar zor öğrenirseniz bazı şeyleri o kadar kıymetli ve o 
kadar kalıcı olur’ sözleriyle devam ettirilmiştir. 

Zaman içerisinde öğrenmenin kalıcılığı ve sağlayacağı 
estetik, yük olarak algılandığından, tekrar başa dönülmüştür. 
Eğitime ilişkin belirlenen tüm politikalar aynı kadere sahiptir. 
Eğitim alanındaki yenilikler, paydaşların ve uygulayıcıların 

Çanakkale Zaferi, İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un 
“Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor / Bir hilâl uğruna 
ya Rab ne güneşler batıyor!..” mısralarında ifade ettiği 
iman kudretinin, insanın canı dahil dünyalık her şeyinden 
vazgeçtiği duygunun yenilmezliğiyle kazanılmıştır. Millî şuurla, 
bayrak nöbeti gibi nesilden nesile emanet edilen Çanakkale 
ve İstiklal ruhu, sırası gelene verdiği namus vazifesinde bir 
adım geri atmamakla hayatiyet kazanır. Uğrunda ölümler 
göze alınmış iman ve özgürlük, nesillerin birbirine bıraktığı 
en anlamlı miras, en kutsal emanettir. O duygu, o ruh ölmez. 
Nesilden nesile canlandırıcı etkisiyle akan coşkun ırmağa 
dönüşür. Ecdadımız bugünü kurtarmak için yaşadıkları dünü 
feda, kendi ölümleriyle bize bu hayatı armağan etmiştir. 

Çanakkale, bir sınıfın, kesimin, kuşağın veya neslin değil, 
bütünüyle bir milletin savaşıdır. Çanakkale’de Türk’ü, Kürt’ü, 
Laz’ı, Çerkez’i, Arap’ı 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 düşünülmeden 
verilebileceği ortaya konmuştur. 

Son zamanlarda yaşanan hadiseler, darbe girişimleri, içte ve 
dışta ülkemize yönelen tehditler ve terör olayları, Çanakkale 
ruhuyla kenetlenmemiz, bu ruhu yaşatmamız gerektiğini 
ortaya koymuştur. 15 Temmuz direniş destanı, Çanakkale 
ruhunun bütün yönleriyle hâlâ bu topraklarda yaşadığını 
göstermiştir. Milletimiz, 15 Temmuz’da, milletin vergisiyle 
maaş alıp evine ekmek götüren ve yediği ekmeğe, hizmet 
ettiği vatana, annesinden emdiği süte ihanet eden, milletin 
üzerinde alçak uçuş yaparak millete alçakça saldıran 
FETÖ’ye karşı Çanakkale ruhuyla bir araya gelerek göğsünü 
mermilere siper etmiş, hainlere ve destekçilerine büyük bir 
ders vermiştir. Ancak, fitne, kaos ve iç karışıklık çıkarmak 
isteyen hainler, plan ve saldırı girişimlerinden vazgeçmiş 
değiller. Mücadelemizi sabır ve kararlılıkla, her dem uyanık 
kalarak sürdürmemiz gerekmektedir. 

Küresel emperyalizmin yüzyıl aradan sonra taşeron terör 
örgütleriyle birlikte bölgenin haritasını yeniden çizme 
arayışına girdiği, etnik ve mezhebi duyarlılıklardan kaos 
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emperyalistlere karşı girişilen savaş tam da o değerleri 
korumak için verilmiştir. İmanı, vatanı ve namusu korumak, 
istiklal mücadelemizi tek amaçta birleştiren tek hakikat 
olmuştur. Millet kendi varlığını asla değerlerinden ayrı 
düşünmemiş; değerlerinden ayrı yaşamayı zillet kabul 
etmiştir. Zillet içinde yaşamaktansa izzet içinde ölme onuru, 
bize özgürlüğü, bağımsızlığı armağan etmiştir. İstiklal 
harbinden kuruluşa kadar milleti harekete geçiren, bugün de 
bizi millet yapan ruh, işte budur. Varoluş ve özgürlük iddiamız 
bu ruhla kazanılmış, bu ruhla mücadele verilmiş, bu ruhla 
zafer elde edilmiştir. 

Ülkemizi işgal etmeyi, milletimizi boyunduruk altına almayı 
amaçlayan saldırılarla beraber, millî iradenin istiklal ve 
istikbal mücadelesi de yeni biçimleriyle önem arz etmektedir. 
Bizi cephe hattında dize getiremeyenler sinsice, haince kurup 
işlettikleri vesayetçi yapılarla irade ve egemenliğimize ipotek 
koyarak insanımızı susturmak istemişlerdir. 

Bütün darbelerde, özellikle 15 Temmuz darbe girişimi ve 
sonrasındaki süreçte, millî egemenliğin hayati önemini 
ve egemenliğimize ölümüne sahip çıkmanın vazgeçilmez 
gereğini bir kez daha anladık. 15 Temmuz direnişini yeni 
bir dirilişe yönelten aynı ruh ve heyecan, aynı benlik ve 
olgunluktur. 

İrade ve istiklalini imanla bütünleştiren milletimiz, dünyada 
sömürgeleştirilememiş ender milletlerdendir. O nedenle, 
bugün bu tarihi tecrübe ve başarımıza istinaden dünyanın ve 
bütün mazlumların umudu haline gelmiş bulunmaktadır. 

Bugün hayallerimizi daha büyük amaç ve ufuklarla beslemeli, 
özellikle eğitim ve kültür alanlarında, demokratik gelişmeler ve 
ekonomik alanda elde edeceğimiz başarılarla, dünya barışına 
daha çok katkı vermeli, yeni bir medeniyet oluşumuna zemin 
hazırlamalıyız. 

Çocuk ölümlerinin arttığı, çocuk sömürüsünün yaygınlaştığı; 
terör, savaş ve iltica gibi nedenlerle yüz binlerce çocuğun 
geleceğinin ve hayatının yok olduğu, milyonlarcasının yetim, 
öksüz, kimsesiz kaldığı günümüzde, çözüm üretmek ve daha 
huzurlu yarınlar inşa etmek amacıyla çocukların meselesini 

istişaresinden uzak karara bağlanmakta, bir süre devam 
ettirildikten sonra ilk günkü gerekçeler unutulmakta, yeni 
gerekçeler üretilerek kararlar akamete uğramaktadır. 
Belirlenen politikalar uzun soluklu uygulanamadığı için, eğitim, 
milletin hafızasında yazboz tahtası olarak yer almaktadır. 

Eğitimle ilgili kararlar alınırken, paydaşların görüşüne 
müracaat etme, alandaki uygulayıcıların tecrübelerinden 
yararlanma, uygulamayı yakından takip ederek alınan 
dönütlere göre düzeltmede bulunma gibi bir yöntem 
benimsenmediği için, bürokrasinin koridorlarında alınan 
kararlar bürokratik makamlarda nihayete ermektedir. Bu 
anlayış, ‘Millî Eğitim’de niçin başarılı olamadık’ sorusunun da 
cevabıdır. 

Doğruyu bulma, uzun soluklu uygulama, farklı bakış açılarına 
fırsat verme, hassasiyetlere özen gösterme konusunda 
her zaman duyarlı olan Eğitim-Bir-Sen olarak, el yazısı 
uygulamasının kaldırılmasıyla ilgili alınan kararı yerinde 
buluyor, toplumun tamamını ilgilendiren eğitim gibi nüfuz 
derecesi yüksek bir alanın politikalarının çoğulcu katılımla 
olgunlaştırılarak alınmasının elzem olduğunu ifade ediyoruz. 

Milletin egemenliğinde yeniden diriliş 

22/04/2017 

Vatanı emperyalist güçlerin müşterek saldırılarıyla işgale 
uğrayan milletimizin özgürlük ve istiklal aşkıyla sömürüye 
ve tutsaklığa karşı destansı bir direnişin ardından kazandığı 
zaferle dirilişini yeniden gerçekleştirmesinin yıl dönümünü 
tazelenen heyecanla idrak ediyoruz. 

Yeniden diriliş ve var olma iradesi 97 yıl önce, 23 Nisan Cuma 
günü Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla kurumsal bir nitelik 
kazanmıştır. Meclisin açılışı, “Egemenlik kayıtsız şartsız 
milletindir” ilkesiyle kendi devletine sahip olarak özgürce 
yaşama iradesinin göstergesi; asla teslim olmayan bir iman 
ve azimle istiklal savaşını veren iradenin millet varlığını tekrar 
canlandırması, diriltmesidir. 

Maddi zenginliklerimizi sömürmenin yanı sıra, din, iman 
ve mukaddes değerleri de ortadan kaldırmak isteyen 
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duyguyu, bağlanışı, sevgiyi, şefkati ve fedakârlığı onlardan 
öğreniriz. Onlar binbir çile ve zahmetle maddî varlığımızın 
yanında maneviyatımızı da beslerler. Annelerin sevinci de, 
üzüntüsü de dünyevî hiçbir hesap ve amaçla açıklanamayacak 
yüceliktedir. 

Gözyaşının da, tebessümün de sınırı, sınıfı, rengi olmaz. Her 
anne bu sebeple evrenseldir. Onların kaygıları, umutları, 
beklentileri evrenseldir. Annelik beşer katında en nezih var 
olma ve var etme makamıdır. Evrensel mahiyet kazanan 
duygusuzluğun katı, donuk, merhametsiz dünyası, başka bir 
çaba içine girmeksizin yalnızca kulağını annelerin kalbine 
verse bile haksızlıklarla büyütülen karanlıklardan kurtulma 
imkânı elde eder. Orada asla kötü niyet, kötü düşünce, kötü 
söz barınamaz. Hiç şüphe edilmesin ki, dünyanın neresinde 
hangi dine ait olarak ve hangi dili konuşarak var olursa 
olsunlar, bütün annelerin yüreği sınırsız sevgi ve hesapsız 
iyilikle doludur. Annelerin dili, gerçek ve tam anlamıyla 
gönül dilidir. Bizim ve tüm insanlığın bugün en çok ihtiyaç 
duyduğumuz hayati değerlerdir bunlar. Anne ile birlikte aile 
merkezli şekillenen hayatlar, daha huzurlu, daha insanîdir. 
Onların şefkat kucağı ve nasihatleri, çocuklarına en emin 
sığınak olmuştur. 

Modern toplumlarda nesillerin müjde olma vasıflarını 
yitirmelerinde aile ile birlikte anneliğe gereken önemi 
vermemenin payı büyüktür. Bu toplumlarda insanlar sevgisiz 
büyümekte, insan ilişkilerine yardımlaşma, dayanışma 
hâkim olamamakta; şiddet, toplum düzenini sarsmaktadır. 
Ne yazık ki, anneyi ve kadını da hedef alan şiddet, özellikle 
kadını ekonomik faydalar uğruna hiçleştiren Batı’nın girdiği 
medeniyet ve insanlık bunalımının kanıtı olarak sıklıkla 
yaşanmaktadır. 

Bizim tarih ve medeniyetimizin en temel ahlaki ilkesi, anneye 
duyulan saygı ve hürmetle şekillenmiştir: Cennet annelerin 
ayakları altındadır. Biz de onlara saygıyı yılın sadece bir 
gününe has kılmaz, bütün zamana yayarak yaşama biçimine 
dönüştürürüz, dönüştürmeliyiz. 

Annelerimizin mutlu olması, incinmemesi ve gözlerinin yaşlı 
olmaması en temel arzumuzdur. Onların ihmal edilmesi, 
unutulması, köşelerinde yalnız ve bir başlarına bırakılmaları 

gündemde tutmak, bu yönde bir bilinç ve farkındalık 
oluşturmak için de 23 Nisan önemli bir gündür. 

Yeni Türkiye’yi inşa edecek, barış içinde bir dünyanın 
kurulmasında önemli roller üstlenecek olan çocuklarımızın 
özgür düşünceli, kendi başına karar verebilen, sorgulayan, 
hayatın güçlükleriyle baş edebilecek ölçüde donanımlı bir 
şekilde yetiştirilmeleri hepimizin ortak hedefi olmalıdır. 
Geleceğe bırakabileceğimiz en güzel miras; istikrarı 
yakalamış, kendi iç sorunlarını çözüme kavuşturmuş, daha 
güzel, daha özgür ve daha huzurlu bir Türkiye olacaktır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, millî irade ve egemenliğin devredilmez, 
vazgeçilmez öneminin bir kez daha anlaşılması umudu 
ve beklentisiyle, içeriden ve dışarıdan özgürlüğümüze 
ve bağımsızlığımıza dönük her alçak saldırı ve kumpasa 
karşı, kurucu iradenin canlılığıyla millet olarak daha çok 
bütünleşmemiz gerektiğini ifade ediyoruz. 

Milletin egemen olduğu, egemen bir Türkiye’nin yeni 
heyecanıyla, Meclis’in açılışının 97. yıl dönümünü ve başta 
milletimiz olmak üzere, dünya çocuklarının Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz. 

Sevgi, şefkat, emek, anne eğitim demek 

13/05/2017 

Bir toplumun temeli aile, ailenin temeli de annedir. Sevgi ve 
şefkatle, fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde 
her zaman büyük sorumluluk üstlenen anneler, aile ve toplum 
hayatının temel direğidir. Fert, millet veya insanlık adına 
hayat dolu, hayatla doğrudan bağlantılı varoluşumuzu gerçek 
manada tesis edenler annelerdir. Onlar şefkatin, merhametin, 
iyiliğin, fedakârlığın canlı anıtlarıdır. 

Bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, 
yaşatılmasında en çok annelerin payı vardır. Anneler, 
saf bilginin, sevgi ve şefkat duygularının, hoşgörünün 
tükenmez kaynağıdır. Yeni nesillerimizle birlikte gelenek ve 
değerlerimizin yaşatılmasının ve geleceğe taşınmasının en 
önemli güvencesi de yine annelerdir. 

Anneler, var edici ilahî hikmetin bizi kucaklayan en müşahhas, 
en kutsal varlıklarıdır. Hiçbir hesabi yaklaşımla ölçülemeyen 



329

BASIN AÇIKLAMALARI

Topluma hareket kazandıran dinamik yapı ne kadar yaygın 
ve sağlamsa, toplum o kadar gençtir. Gençlik duygudadır, 
kavrayıştadır. Gençlik azimle, usanmadan çalışmaktır. Bu 
haslet ve hassasiyetlerini yitirmiş hayat yorgunu toplumlar 
genç sayılamazlar. Onların ruhu tembelleşmiş, duyguları 
ağırlaşmıştır. Yine bir toplum hayata bağlılık noktasında 
isteğini, heyecanını kaybetmişse yaş ortalamasına 
bakmaksızın o toplum gençliğini yitirmiş demektir. Zamanı 
aşan bir davanın yolcuları olduğumuz için tarih bizi 
eskitemedi. Eskimez yeninin sahipleri olarak yaşlanmadık, 
yorulmadık. 

Tarihle canlanan, tarihi canlandıracak ideallerimiz, 
bilgiyi, başarıyı çoğaltacak heyecanlarımız, insanlığı 
içine düştüğü sefaletten kurtaracak umutlarımız, bütün 
mazlum, müdafaasız, vicdanlı, iyi kalpli, çalışkan insanlar 
için amaçlarımız var. Tıpkı 19 Mayıs 1919’da olduğu gibi, 15 
Temmuz’daki milletin destansı direnişi zalimlere korku, 
mazlumlara umut, bazı milletlere de örnek olmuştur. O 
gece alanlara çıkanlar arasında Abdullah Tayyip Olçoklar, 
Halil İbrahim Yıldırımlar, Engin Tilbeçler, Vedat Bağceğciler, 
Erhan Dündarlar, Mahir Ayabaklar gibi gençlerimizin olması 
ve vatan uğruna şehit olması, milletimizin uzak ufuklara 
yönelen bakışlarındaki parıltılarla aydınlık sabahların 
müjdecisidir. Onlar, en alçakça ihanetlerin 15 Temmuz’da yok 
etmek istediği hayatımızı ölümüne kararlı bir müdafaayla 
anlamlandırmış; bu savaşı yüzyıllardır veren muzaffer ruhun 
asla diz çökmeyeceğini, asla ihanete boyun eğmeyeceğini, 
teslim olmayacağını bütün dünyaya ilan etmiştir. İşte bu, 
bir milletin imanla bütünleşmiş varoluş azminin, aşkının 
genç heyecanlarla yenilenmesidir. Yenilenerek var olanlar 
her zaman genç kalacaklardır. Kendini irfan ve medeniyet 
değerlerimizle yenilemeyen bezgin ruhlar genç olamazlar. 

Millî ve evrensel değerleri ince bir denge ve hassasiyetle 
mezceden, zeki, çalışkan, okuyan, düşünen, duygulu, 
araştırıcı, üretken, bölüşen, başarılı, basiretli, ferasetli, ileri 
hedefleri olan,  bir gençlik yetiştirmek bütün bir toplumun, 
devletin, özellikle de Milli Eğitim Bakanlığı’nın asli görevi 
olmalıdır. Uygulanmak üzere hazırlanan yeni müfredatta 

kabul edemeyeceğimiz bir durumdur. Hiçbir şekilde haklarını 
ödeyemeyeceğimiz annelerimize ‘öf’ bile dememeli, sadece 
Anneler Günü’nde değil, yılın her günü onları hatırlamalı, ne 
kadar kıymetli olduklarını kendilerine daima hissettirmeliyiz. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, her biri altın değerinde nasihat 
ve pratikleriyle ruhumuzu tezyin eden en naif, en asil 
öğretmenlerimiz olan annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor; 
dualarına, şefkat ve merhametine her zaman muhtaç 
olduğumuz annelerimize hayırlı ömürler diliyoruz. 

İyi bir gençliğe sahip milletin bugünü zafer,  
yarını bayramdır 

18/05/2017 

19 Mayıs, emperyalist devletlerin ve onlarla birlikte iş 
tutanların topraklarımızı işgal etme girişimlerine karşılık, 
millet olarak İstiklal mücadelesini başlattığımız gündür. 
Egemenlik ve bağımsızlık mücadelemizin bu sembol gününün 
Gazi Mustafa Kemal tarafından gençliğe armağan edilmesi, 
taşıdığı anlamlar bakımından önemlidir. 

Kimliğini bulma ve bilme olgunluğundaki gençliğin her türlü 
kötü şartta bile düşmana boyun eğmeme özelliği ile millî 
iradenin egemenlik ruhu bütünleştirilmiştir. Bu şuurla millî 
ruh canlanacak, millî ruhu canlı tutarak genç olunacaktır. 
Vatan savunması söz konusu olduğunda mücadele azmiyle 
milletimiz her daim genç kalmıştır. 

Gençlerini iyi yetiştiren milletlerin geçmişi başarılarla doludur 
ve geleceği daima aydınlık olmuştur. Çünkü bir toplumun 
idealleri, bilgili, ahlâklı, çalışkan, heyecanlı gençleriyle 
canlı kalır, gerçekleşir. Gençlik, yarınlar demektir, gelecek 
demektir, umut demektir. Umutlar, hayaller şuurlu, sağlam 
karakterli gençlikle gerçeğe dönüşür. 

Gençlik, dünle yarını bağlayan bugün, geçmişle gelecek 
arasında köprüdür; taze heyecanı ile toplumun kuvvet 
kaynağı, sınırsız hayalidir. Gençlik, baharla birlikte karların 
erimesiyle kabararak akan ırmaklar gibidir. Kontrol edilmezse 
zahmet veren taşkınlık, yararlanmayı bilince rahmet getiren 
aşkınlıktır. 
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yaptığı çalışmalarla ülke ve toplumun aktif, canlı bir değeri, 
insan hakları ve demokrasi mücadelesinin güvencesidir. 
Önemini tarihi ve kültürü ile ülkesine ve milletine bağlı 
olmaktan alan, dinamizmiyle ülke ve millet varlığına güç 
veren, millî varlığımıza mal olmuş kurumsal bir değerdir. 

Eğitim-Bir-Sen’le ülkemiz daha güçlü, eğitim çalışanları daha 
güvencelidir. Ülkenin yararına, milletin menfaatine olan her 
şey bizim tartışmasız idealimizdir. Bu idealle milletimizin 
değerlerini kendi değerimiz, amaçlarını kendi amaçlarımız 
bilerek çalıştık, mücadele verdik. Maddi ve manevi 
yoksulluklarla hak hukuk mücadelesi; darbeci, vesayetçi 
odaklara karşı özgürlük ve demokrasi mücadelesi verirken 
hep bu duyarlılık ve önceliklerle hareket ettik. 

Bugünün dünyasında ülke ve devletlerin dinamizmi, toplumun 
sağlıklı örgütlenmesiyle ölçülmektedir. Özgür düşünce ve 
çözüm arayışları ile bilgi üreten, ürettikleri bilgiyi yönetimle 
paylaşan, doğal olarak yönetimin sivil, demokrat karakter 
kazanmasını sağlamada başarılı toplumlarda daha sağlıklı bir 
ilişki gelişmektedir. 

İnsanların moral değerlerini, psikolojilerini aşındıran, 
yozlaştıran ideolojik baskılar, çalışma hayatının verimini 
de düşürmüştür. Sırf bu sebeple Türkiye on yıllarıyla 
beraber kazanıp hayata katması gereken maddi başarı ve 
değerlerden de mahrum kalmıştır. İnsanların sadece karnı 
aç bırakılmamış, zihni, ruhu da yoksullaştırılmak istenmiştir. 

Maddi ve manevi bütün yoksulluklar birbiriyle bağlantılıdır. 
O nedenledir ki, biz müfredattan fiziki imkânlara kadar 
eğitim meselemizi, eğitim çalışanlarımızın her türlü hak 
ve hukukunu korumayı topyekûn kalkınmamızdan ayrı 
görmedik, görmüyoruz. Temelde ülkemize egemen kılınmak 
istenen vesayetçi yapılardan kaynaklanan tüm zorluk 
ve zorlamalara karşın, kuruluşumuzdan bu yana, çeyrek 
asırdır taviz vermediğimiz bu tutumumuz, insanımızın kalbi 
yöneliş ve teveccühüne mazhar olmuş; asil çağrımıza onurlu 
katılımlarıyla cevap veren yeni üyelerle sayımız daha da 
artmıştır. 

Doğru zamanda doğru adamlarla yola çıkarak atılan ilk adımın 
samimiyetine yaslanarak derelerin, çayların buluşmasıyla 

bu amaçlar mutlaka gözetilmelidir. Çünkü eğitimli bir nesil 
varlığımızın teminatıdır. Unutmayalım ki, gelecekte hem de 
çok yakın bir gelecekte her şeyiyle ülke yönetimini şimdi genç 
olan kuşaklar devralacaktır. Nesillerin ruhu nasıl eğitimle 
imar edilirse, eğitimsizliğin köreltici, öldürücü kollarında 
varlığı tükenen gençlikle birlikte bütün toplum da harap olur. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, eğitimsiz var olmanın ve ilerlemenin 
mümkün olmadığı bilinciyle, gençliğe ve elbette insanımıza 
yatırımın, geleceğimiz ve kurtuluşumuz için en önemli yatırım 
olduğuna inanıyor, bu amaçla atılacak her adımın, yapılacak 
her çalışmanın destekçisi olduğumuzu, olacağımızı ifade 
ediyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyor, iyi bir 
gençliğe sahip olan milletin geleceğinin bayram olacağını 
düşünüyoruz. 

Kazanımların adresi, eğitim çalışanlarının  
en güçlü sesi

30/05/2017 

Eğitim-Bir-Sen, örgütlü olmanın gücüne inanarak eğitim 
çalışanlarının her türlü hakkını koruma mücadelesi ve 
geliştirme idealine uygun olarak genel yetkide 6. yılına 
girmiştir. 

Hak ve özgürlük mücadelesinin yanında eğitimi memleketin 
kültür ve irfan davasında bir değere dönüştürmenin yoğun 
gayreti içinde olan Eğitim-Bir-Sen, üyesine yönelik teklifleri, 
eğitim çalışanlarının sorunlarına gösterdiği hassasiyeti, 
hazırladığı raporlar ve yaptığı araştırmalarla yine en fazla 
teveccüh gören sendika olmuş, eğitim çalışanlarının alandaki 
sözcüsü, masadaki temsilcisi olmuştur. 

Kadim ve kök değerlerimize bağlı kalarak ülkenin millî ve 
manevi gelişiminde aktif bir rol alan Eğitim-Bir-Sen, hak 
arayanların en önemli buluşma adresi olmanın da ötesinde 
ülkemizin düşünen aklını, entelektüel duyarlılık ve cesaretini 
temsil eden en büyük sivil toplum örgütü; kitlesel birleşmenin, 
bütünleşmenin ana merkezidir. Bu yönde bir çeyrek yüzyıldır 
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gerekli değer olarak gördük. Farkımızı ortaya koyduk ama 
bütün bir milleti kucakladık. Fikrî, ahlâkî ilkelerimizden 
taviz vermedik. Aldanmadık, aldatmadık. Güven verdik, 
güven bulduk. Teori ve pratiğimiz arasında uçurumlar 
olmadı. Söylenmesi gereken sözü sakınmadan, çekinmeden 
söyledik. Sahada ve masada üye ve çalışanlarımıza karşı 
sorumluluğumuzun samimi bilinciyle hareket ettik. Özümüzle, 
sözümüzle, söylemimizle bir olduk. En önemlisi milletimizle, 
tarihimizle, medeniyet değerlerimizle bir olduk, onlara 
yabancı kalmadık, onlarla kavgalı olmadık. Durduğumuz yeri 
tahkim etmeyi hiçbir aşamada ihmal etmedik. Kendimizi her 
fırsatta değerlerimizin aynasında gözden geçirmeyi erdem 
bildik. 

İlkesiz ve ahlâksızlıklarının kurbanı olan birçok yapının blok 
blok çözüldüğü, çöktüğü bu zor süreçte, bu kemiyetin keyfiyet 
değeri büyüktür. Aşikâr olan büyümemizi kenetlenme süreci 
ile birlikte yaşıyor olmamız önemlidir. Saflar sıklaştırılmakta, 
kalpler onarılmakta, mevziler tahkim edilmektedir. 

Haksızlığa rıza göstermeyen hak davanın haklı mücadelesi, 
doğrulukla, doğru yolla, doğru tarz ve üslupla halka 
halka genişlemiş, bütün bir ülkeye, giderek bütün gönül 
coğrafyamıza kök salmıştır. 

Eğitim-Bir-Sen’in hem nicelik hem de nitelik olarak bugünlere 
gelmesinde emeği olan tüm şube başkanlarımıza, yönetim 
kurulu üyelerimize, ilçe temsilcilerimize ve yönetimlerine, en 
canlı hücremiz işyeri temsilcilerimize; gece gündüz demeden, 
canla başla, adanmışlık duygusuyla, zamanının önemli bir 
kısmını sendikal mücadelemize hasreden bütün üyelerimize 
teşekkür ediyoruz. 

5. sınıfın yabancı dil ağırlıklı hale getirilmesi 
yeniden düşünülmelidir 

 01/06/2017 

Önümüzdeki yıldan itibaren 5. sınıf öğrencilerinin yabancı 
dil ağırlıklı bir eğitim alması yönünde bir düzenleme, Millî 
Eğitim Bakanlığı’nın gündemindedir. Eğitim-Bir-Sen olarak, 
öngörülen düzenlemenin olası risk ve sakıncalarına, konu 

gittikçe çoğalan nehirler gibi büyüdük. Hep birlikte 
emekçiler olarak sesimiz gürleşti, mücadelemiz genişledi, 
kazanımlarımız arttı. Sözümüz doğruluğuyla güçlendi, 
duygumuz samimiyetiyle inşirah verdi, aklımız selimliğiyle 
kuşattı, sevdamız yürekleri sardı, çoğaldı. 

Geçen yıl 402 bin 171 olan üye sayımız, başkanlarımızın dirayeti, 
temsilcilerimizin adanmış gayreti, üyelerimizin cefakâr 
idealizmiyle neşvünema buldu, saflarımıza yeni değerler 
katıldı,  nihayet bugün sayımız; Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda 
4 bin 580, üniversitelerde 32 bin 97, Millî Eğitim’de 383 bin 
469 olmak üzere, toplamda 420 bin 146’ya ulaşmıştır. Bu, 
günübirlik bir yıllık, bir başarı değil, ilk başladığımız günden 
bugüne dek gidilen doğru yolun, insan odaklı yaklaşımın, 
elde edilen kazanımların, ilk tuğlayı koyan el ile bugün son 
akıtılan terin taşıdığı hissiyatın aynı oluşunun bizi getirdiği 
bir sonuçtur. Bu, Eğitim-Bir-Sen’in sadece önde ve öncü 
oluşunun değil, aynı zamanda hepimiz için büyük bir imkân, 
hepimiz için büyük bir çözüm, geleceğe büyük bir yürüyüş 
oluşunun tescilidir. 

İddiası ve idealleri olan bir camia olarak, sayısal 
çoğunluğumuzun bize yüklediği tarihi, kültürel, vicdani 
sorumluluğumuzun bilincinden hiçbir zaman gafil olmadık, 
olmayacağız. Kemiyet olarak fazlalığımızı keyfiyet olarak daha 
anlamlı bir zemine taşımazsak, bizi var eden ve bugünlere 
taşıyan anlamdan uzaklaşmış oluruz. Sayımızın fazlalığıyla 
birlikte esas gücümüz davamızın haklılığındadır. Haklı dava 
etrafında bir araya gelip, bir duvarın tuğlaları gibi kenetlenen 
insanların birlikteliği ancak anlamlı olabilir. Değilse, tek 
başına sayısal çokluk haklı olmak için yeterli değildir. Bilakis, 
doğruda birleşmemiş haksız kalabalıklar erimeye, aşınmaya 
mahkûmdur. Nitekim sendikamızın birken bine, binlerden 
on binlere, yüz binlere ulaşma başarısının özünde saklı olan 
gerçek, doğruluktur. Bizim gücümüz haklılığın, doğruluğun 
gücüdür. Bu güçtür bizi çoğaltan. 

Doğru zamanda, doğru yerde olmaya, hak ve özgürlük 
mücadelesinde kimseye haksızlık etmemeye özen gösterdik. 
Bugünlere, yılmayan, asla yorulmayan inanç, azim ve 
kararlılıkla geldik. Hak ve hukuku evrensel ve herkes için 
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artırmaktan daha ziyade, dersin işleniş tarzı, müfredat, 
öğretmen niteliği ve sınav sistemleri gibi hususlar birlikte 
değerlendirilmelidir. 

Yabancı dil ders saatlerinin artırılması yönünde bir 
politika izlenecekse, hazırlık mahiyetinde bir sınıftan 
ziyade, eğitim sisteminin altyapısını zorlamayacak şekilde 
ilgili ders saatlerinde küçük artışlar yapılması tercih 
edilmelidir. Örneğin, beşinci sınıfta yabancı dil öğretimini 
üç ders saatinden dört-beş ders saatine çıkarmak, sistemin 
altyapısını zorlamayacağından ve diğer dersleri çok daha az 
etkileyeceğinden daha uygulanabilir bir politikadır. 

Yukarıda sıralanan risk ve sakıncalar dolayısıyla 5. sınıfın 
yabancı dil ağırlıklı hale getirilmesi düzenlemesi, çok ciddi 
sorunlara gebedir. Eğitim politikaları yapılırken, öngörülen 
düzenlemelerin altyapısının ne kadar hazır olduğu, 
düzenlemenin pedagojik olarak ne tür riskleri barındırdığı 
ve ilgili tarafların görüşlerinin neler olduğu gibi hususlar 
muhakkak dikkate alınmalıdır. Aksi halde, yaklaşık 10 yıldır 
uygulanan, ancak bugüne kadar istenen memnuniyeti 
bir türlü üretemeyen ve en sonunda vazgeçilen eğik yazı 
uygulamasının akıbeti, 5. sınıfın yabancı dil ağırlıklı hale 
getirilmesi uygulaması için de muhtemeldir. 

Eğitim sendikası olmanın bilinci ve sorumluluğu ile hareket 
ederek bu hususları Millî Eğitim Bakanlığı’na hatırlatmayı 
tarihi bir görev addediyoruz. 

Eğitimci hedefse geleceğimiz karanlıktır 

06/06/2017 

İlme, âlime, muallime ve müderrise ihtiramı esas alan bir 
medeniyetin bakiyesi olan Türkiye’de, geleceğimizi emanet 
ettiğimiz eğitimcilere yönelik saldırılar, tedbir alınmadığı için, 
artarak devam etmektedir. Yürüttükleri mesleğin manevi 
karşılığı olan saygının çok görüldüğü; sözlü taciz, saldırı, 
darp, silahla yaralama gibi olayların sıradanlaştığı, maalesef 
kanıksandığı bir dönemi yaşıyoruz. 

Bugün gelinen noktada, öğretmene saygı sorunu, en temel 
meselelerimizden biri haline gelmiştir. Sınıfların akıllı tahtayla, 

ilk gündeme geldiği andan itibaren dikkat çekmiştik. Son 
zamanlarda konuya ilişkin hazırlıkların devam ettiği yönünde 
yapılan resmi açıklamalar üzerine bazı hususları Bakanlığa 
hatırlatmakta fayda görmekteyiz. 

Türkiye’de yabancı dil öğretiminin iyileştirilmesi konusu, 
sadece ders saatlerinin artırılmasıyla ilişkili olarak ele 
alınmamalıdır. Çünkü Türkiye’nin halen yabancı dil öğretimine 
ayırdığı toplam süre, ilkokul düzeyinde Avrupa Birliği ülkeleri 
ortalamasının birazcık altında, ortaokul düzeyinde ise Avrupa 
Birliği ülkeleri ortalamasındadır. 

5. sınıflardaki yabancı dil saatlerinin 3’ten 18’e çıkarılması 
için ihtiyaç duyulan yeni yabancı dil öğretmen sayısı toplam 
46 bin 500’dür. Ancak, bu kadar yabancı dil öğretmeni adayı 
Türkiye’de mevcut değildir. Ayrıca, bu kadar yerli ya da 
yabancı öğretmenin ulusal veya uluslararası kaynaklardan 
bulunması ve atamasının yapılması durumunda, diğer 
branşlardan halen atama bekleyen 400 bini aşkın öğretmen 
adayının mağduriyeti söz konusu olacaktır. Ani bir değişiklikle 
yeni öğretmen alımlarının sadece belli bir alana yoğunlaşması 
makul bir yaklaşım olmayacaktır. Ayrıca, böyle bir yaklaşım, 
diğer bazı alanlardaki öğretmen ihtiyacının yeterince 
giderilememesi sonucunu doğurabilir. 

5. sınıfın yabancı dil dersi ağırlıklı hale getirilmesi 
durumunda, diğer branş öğretmenlerinin toplam ders 
saatleri azalacağından, birçok branşta ani bir şekilde 
öğretmen fazlası söz konusu olabilecektir. Dahası, söz 
konusu türden bir uygulama, ciddi endişeleri beraberinde 
getirmektedir. Özellikle küresel inovasyon yarışında bütün 
ülkeler fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik 
(STEM) alanlarına ağırlık verirken veya bu alanların eğitiminin 
iyileştirilmesine yönelik reformlar yaparken, Türkiye’nin, 
öğrencilerin öğrenmeye en açık oldukları bir dönemde bütün 
okullarında yabancı dile ağırlık vermesi tartışmaya açıktır. 

Sistemin diğer öğelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı 
takdirde, bütün 5. sınıfların yabancı dil ağırlıklı hale getirilmesi 
kararının başarı şansı düşüktür. Yabancı dil öğretiminin 
niteliğinin artırılması için tek başına öğretim süresini 
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Toplumsal sorun haline gelen şiddet hadiselerine ortak 
tavır geliştirmek ve çözüm bulmak, sorunun üstesinden 
gelinmesi için sorumluluk almak elzemdir. Şu gerçeğin 
altını bir defa daha çiziyoruz: Eğitimcileri şiddetin hedefinde 
olan bir toplumun geleceği karanlıktır. Ciddi bir sorun olan 
şiddete çözüm bulunması için, başta hükûmet ve Millî Eğitim 
Bakanlığı olmak üzere, herkesi elini taşın altına koymaya 
davet ediyoruz. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, üyemiz İhsan Ağca’ya ve saldırıya 
uğrayan bütün eğitim çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi 
iletiyor, şiddete başvuranları kınıyor, yetkilileri gereken 
tedbirleri ivedilikle almaya ve kamuoyunu daha duyarlı 
davranmaya çağırıyoruz. 

İyi bir gelecek eğitimin sorunlarını çözmekle 
mümkündür 

08/06/2017 

2016-2017 eğitim-öğretim yılı, yaklaşık 17 milyon 300 bin 
öğrencimizin emeklerinin karşılığını görecekleri karne 
heyecanıyla sona eriyor. Böylece öğrencilerimiz için 
dinlenme, öğretmenlerimiz için yenilenme, yöneticilerimiz 
için ise sorunların tespiti ve çözümü için bir planlama 
dönemine giriyoruz. Fedakârca çalışmalarından dolayı tüm 
eğitim çalışanlarına teşekkür ediyoruz. 

Eğitim, bire bir insan ilişkilerine dayanması bakımından 
hassas, o ölçüde yorucu ama ülkenin geleceğiyle, yarınlarının 
hazırlanmasıyla ilgili olduğu için de güzel ve değerli bir 
çabadır. Erdemli topluma ulaşmada verilen her katkı, 
sağlanan her bir katılım bizim için kıymetlidir. Ancak bu 
amaca ulaşmanın sadece okul binası inşa etmekle, donanım 
sağlamakla mümkün olmayacağı da açıktır. 

Eğitim politikaları bir bütün olarak tasarlanmalı, yeniliklerin 
altyapısı iyi hazırlanmalı; değişimler, şartlar olgunlaştıktan 
sonra hayata geçirilmeli, her ne planlama yapılırsa yapılsın, 
uygulayıcısı olan öğretmenin niteliği hepsinin önünde ve 
üstünde olmalıdır. 

Öğretmenlerin çalışma şartları düzeltilmeli, mali ve sair 
özlük hakları geliştirilmeli, mesleğin itibarını güçlendirecek 

öğrencilerin tablet bilgisayarla buluşturulduğu ülkemizde, 
geleceğimiz olan çocuklara bilgi, beceri ve değer kazandıran 
öğretmenlere reva görülen muamele düşündürücü olduğu 
kadar vahimdir de. 

Yıllardır olduğu gibi, bu yıl da eğitim çalışanları, İstanbul, 
Mardin, Sakarya, Antalya, Aydın, Çanakkale, Konya, Kayseri 
başta olmak üzere, Türkiye’nin dört bir yanında şiddet 
olaylarına maruz kalmıştır. Son olarak Adana’da Yüreğir 
Medine Müdafi Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi 
Müdür Yardımcısı İhsan Ağca, öğrencisinin bıçaklı saldırına 
uğramış, hastaneye kaldırılarak ameliyat edilmiştir. Bu durum 
bizleri derinden üzmekte ve geleceğe yönelik endişelerimizi 
daha da artırmaktadır. 

Hayatlarını, çocuklarımızın daha iyi olmasına vakfeden 
eğitimcilere yönelik şiddet olaylarının önü alınmazsa, 
gereken tedbirler ivedilikle hayata geçirilmezse, öğretmene 
iade-i itibarda bulunulmazsa, şiddet hastalığı bütün toplumu 
saracak, bu cennet vatan cinnet ülkesine dönüşecek, 
dolayısıyla yarınlarımız karanlık olacaktır. 

Disiplin zaafının olması, alınan tedbirlerin uygulanmaması 
öğrenci merkezli şiddetin en temel nedenlerinden biri olarak 
görülmelidir. Ayrıca, öğretmenlerin kimi zaman belirsiz 
kişilerin mesnetsiz şikâyetleriyle soruşturmalara tabi 
tutulması, şiddetin bir diğer ayağını oluşturmaktadır. Caydırıcı 
önlemlerin alınmaması da olayların aralıksız devam etmesine, 
mesleğin itibar kaybına uğramasına neden olmaktadır. 

Şiddet hadiseleri öğretmenlerin ruh dünyasında tamiri 
mümkün olmayan yaralar açmakta; mesleğe ilişkin 
güvenlerini kaybederek, mesleki verimliliklerinin düşmesine 
neden olarak eğitimin niteliğine de doğrudan etki etmektedir. 
Bu durum, herkesin sorumluluk üstlenmesini, bu kötü gidişin 
durdurulması için harekete geçmesini gerektirmektedir. 

Akıllı tahtalarla sınıfları donatmak, daha kolay öğrenen, 
zihinsel gelişimi daha hızlı sağlayan bir etkiye sahip olabilir 
ama öğretmenine saygılı ve şiddetten uzak, daha ahlaklı 
nesiller yetiştirmek bir toplum için, hükûmetler için ve diğer 
bütün ilgili kurumlar için daha öncelikli bir hedef olmalıdır. 
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bunlara destek olan, irtibat ve iltisakı bulunanların kamudan 
tasfiyesine yönelik kamuoyu desteğinin mevcut düzeyini 
tehdit eder bir sonuç olarak karşımızda durmaktadır. 

Her şeyden önce manipülasyon, istismar ve yüksek oranda 
hataya yol açan ihraç ve açığa alma yöntemi acilen 
değiştirilmeli, bu işlemler için somut kriterler belirlenmelidir. 
Açığa alma ve ihraç kararı verilmeden önce, haklarında iddia, 
ihbar ve istihbarat bilgisi bulunan kişilerle ilgili titiz araştırma 
ve soruşturmalar gerçekleştirilmelidir. Haklarında işlem tesis 
edilen kişilere, somut olarak hangi fiil veya davranışı sebebiyle 
bu türden bir işlem uygulandığı, hangi fiilinin sabit görüldüğü 
bildirilmelidir. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu 
derhal faaliyete başlamalı; kurul, görevden alma ve ihraçlarla 
ilgili itirazları detaylı bir şekilde değerlendirerek ivedilikle 
mağduriyetleri giderecek, masumların net bir şekilde tespitini 
sağlayacak karar üretme işlevini yerine getirmelidir. 

Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamasına  
son verilmelidir 

Eğitime ilişkin reformların kalıcı hale gelmesi, derslerin boş 
geçmemesine, sınıflarda sadece kadrolu öğretmenlerin 
bulunmasına bağlıdır. Bu nedenle, hem yeni öğretmen 
kadroları ihdas edecek hem de sözleşmeli öğretmen 
alımındaki hatayı telafi ederek sözleşmeli öğretmenleri 
kadroya geçirecek; ücretli öğretmenlere iş güvencesi ve 
kadro sağlayacak yasal bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. 

Mülakatla istihdam hatasından dönülmelidir

Tek başına sözleşmeli öğretmenlik uygulaması çok ciddi 
bir problem iken, atanacak öğretmen seçiminin mülakatla 
yapılması, yapılan mülakatlar çerçevesinde adayların 
kazanma ya da kaybetme nedeninin objektif bir şekilde izah 
edilememesi, yıllarca emek vererek okumuş ve birçok yazılı 
sınavdan geçmiş öğretmen adaylarının farklı komisyonlarca 
birkaç dakikalık mülakatla elenmesi adalet duygusunun 
zedelenmesine neden olmaktadır.

Kamuya az sayıda personel alımında uygulanan mülakat ve 
üç katı kuralının, millî eğitim gibi, tek bir atama döneminde 

adımlar atılmalıdır. Öğretmenliğin bir idealizm mesleği olduğu 
unutulmamalı, her şey bu idealizme göre yapılandırılmalıdır. 

Türkiye’nin yarınki sorumluluklarını üstlenecek nesiller 
yetiştirmek, çağın gereklerine cevap verebilecek nitelikte 
güncel, gücünü medeniyet değerlerimizden alan bir 
müfredatla mümkündür. Geç de olsa başlatılan müfredat 
çalışması akamete uğratılmamalı, beklentileri karşılayacak 
şekilde bir an evvel tamamlanmalıdır. 

Yeni eğitim-öğretim yılı başlayıncaya kadar eğitim 
çalışanlarının huzuru, milletimizin geleceği ve ülkemizin 
nitelikli bir eğitim sistemine kavuşması için sorunlara çözüm 
bulunmalı, beklentiler karşılanmalı, talepler yerine getirilmeli, 
Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri bunun 
için bir fırsat olarak görülmelidir. 

Yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce, “Eğitim 
Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri” çalıştayımızda 
tespit edip raporlaştırdığımız sorunlar dikkate alınmalı, daha 
verimli bir eğitim dönemi için gereken adımlar atılmalıdır. 

Masumların korunması, hainlerin hak ettikleri  
cezayı alması için FETÖ ile mücadele    
titizlikle yürütülmelidir 

15 Temmuz darbe girişimi sonrası gereken tedbirlerin 
ivedilikle ve etkili biçimde alınması, başta FETÖ olmak üzere, 
terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin kamu görevlerinden 
arındırılması gibi amaçlarla ilan edilen OHAL ve bu kapsamda 
çıkarılan KHK’lar ve açığa alma işlemleri, toplumun büyük 
bölümü tarafından makul, hukuk çevreleri tarafından da 
anayasaya uygun ve hukukun gereği olarak kabul edilirken, 
açığa alma ve ihraç listelerinde masum olduğu konusunda 
geniş kanaat bulunan kişilerin yer alması kaynaklı tereddütler 
artmaya başlamıştır. 

Hakkında ihraç işlemi yapılan kamu görevlileri ile görevine 
iade edilmeyi bekleyen kamu görevlileri arasında masumiyeti, 
millete sadakati, terör ve terör örgütlerine tepkisi, 15 Temmuz 
sürecindeki millet odaklı duruşu herkesçe bilinenlerin varlığı 
ve küçümsenmeyecek fazlalığı; terör örgütü mensuplarının, 
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Ek ders ücretlerinde hakkaniyete uygun bir iyileştirme 
yapılmalıdır 

Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde uzun süredir herhangi bir 
iyileştirme yapılmamıştır. Bakanlık, üç yıl önce sendikalardan 
da görüş alarak ek ders esaslarında yapmayı planladığı 
değişikliği bir türlü hayata geçirememiştir. 2006 yılında köklü 
bir değişikliğe uğrayan ek ders esasları, 11 yıldır uygulanmakta 
ve değiştiği günden beri bazı adaletsizlikler devam 
etmektedir. Sendika olarak hazırlayıp bakanlığa sunduğumuz 
taslak dikkate alınmalı, gereken mevzuat değişiklikleri bir an 
önce yapılmalıdır. Öğretmenlerin branşlarına göre ek ders 
ücretlerindeki adaletsizlik kaldırılmalı, okul türlerine göre 
yöneticilere verilen ve izahı mümkün olmayan ek ders ücreti 
farklılıkları sorunu artık çözüme kavuşturulmalıdır. Ek ders 
birim ücreti iki katına çıkarılmalı, öğretmenlerin girebilecekleri 
ek ders saati üst limiti yeniden gözden geçirilerek, ihtiyaçlar 
doğrultusunda artırılmalıdır. 

Eğitim kurumu yöneticilerinin ek ders usul ve  
esaslarından kaynaklı mağduriyetleri giderilmelidir 

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Haftalık Ders 
ve Ek Ders Saatlerine İlişkin

Kararı kapsamında eğitim kurumu yöneticileri için öngörülen 
ders niteliğinde yönetim görevi karşılığı ek ders ücretleri 
yönünden eğitim kurumları bazında farklı ödemelerin 
hukuki ve fiili bir dayanağı yoktur. Bu farklı ödemeler, 
benzer yönetim görevleri ifa eden aynı statüdeki yöneticiler 
arasında ücret farklılığına yol açmaktadır. Bu adaletsizlik 
giderilmelidir. Nöbet ücretinin sadece müdür yardımcılarına 
ve öğretmenlere verilmesi, müdür ve müdür başyardımcıları 
aleyhine ücret dengesinin bozulmasına neden olmaktadır. 
Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli müdürler 
ve müdür başyardımcıları yönünden, 3. Dönem Toplu 
Sözleşme’nin ikinci bölümünün Eğitim, Öğretim ve Bilim 
Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme’nin 22. maddesinde 
öngörülen ek ders ücretinden aşağı olmamak üzere yönetim 
görevi karşılığı ders saatlerinin artırılması gerekmektedir. 

binlerce adayın atamasının yapıldığı bir kurumda sağlıklı 
bir şekilde uygulanması mümkün değildir. Daha ilk 
mülakat uygulamasında öngörülerimizin ne kadar isabetli, 
çekincelerimizin ne kadar haklı olduğu, uzun vadede 
birikecek yoğunluğun yönetilemezliğinin sirayet alanı çok 
net anlaşılmıştır. Bakanlık, yeni alımlarda bugünkü tecrübeyi 
de göz önüne alarak, bu durumu gözden geçirmeli; yeni 
personel alımı tercihinde, mülakat uygulaması yerine adil, 
hakkaniyet, ehliyet ve liyakat ölçülerine göre istihdamı 
yeniden düşünmelidir.

Millî Eğitim Bakanlığı, maşeri vicdanı yaralayan, hakkaniyet 
kriterleri her hâlükârda tartışmaya açık olacak olan sözleşmeli 
öğretmenlik istihdamı uygulamasından da, bunun yolu olan 
mülakatla öğretmen alımından da bir an önce vazgeçmelidir. 

Eğitimciye şiddetin geleceğimize faturası   
ağır olacaktır 

Eğitimcilere karşı şiddet, bugün okullarımızda yaygın bir 
sorun halini almıştır. Maalesef öğretmenlerimiz saldırılara 
karşı savunmasızdır. Eğitim kurumlarında gereken güvenlik 
tedbirleri yeterince alınmamakta, sorumluluk öğretmenlere 
ve yöneticilere bırakılmaktadır. 

Bugün gelinen noktada, öğretmene saygı sorunu, en temel 
meselelerimizden biri haline gelmiştir. Sınıfların akıllı tahtayla, 
öğrencilerin tablet bilgisayarla buluşturulduğu ülkemizde, 
geleceğimiz olan çocuklara bilgi, beceri ve değer kazandıran 
öğretmenlere reva görülen muamele düşündürücü olduğu 
kadar vahimdir de. 

Hayatlarını, çocuklarımızın daha iyi olmasına vakfeden 
eğitimcilere yönelik şiddet olaylarının önü alınmazsa, gereken 
tedbirler ivedilikle hayata geçirilmezse, şiddet hastalığı bütün 
toplumu saracak ve yarınlarımız karanlık olacaktır. 

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimcilere yönelik her saldırının sıkı 
takipçisi olmalıdır. Bakanlık, yargıya intikal etmiş davalarda 
kendi personelinin yanında olduğunu göstermeli; nerede 
duracağı belli olmayan bu şiddet olaylarının bir an önce son 
bulması için ne gerekiyorsa yapmalıdır. 
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artırılması, eğitimin kalitesini artıracağı gibi, öğretmenlerin 
de daha verimli çalışmalarını sağlayacaktır. Millî Eğitim 
Şûrası’nda sendikamızın sunduğu tekliflerden olan ve şûra 
genel kurulunca da kabul edilen okullara bütçe verilmesi 
kararı uygulanmalı; merkezi bütçeden, öğrenci başına ödenek 
uygulamasına geçilmelidir. 

Yardımcı hizmet sınıfı çalışanlarının görev tanımları 
belirlenmelidir 

Hizmetli ve memur gibi personelin görev tanımları 
bulunmamaktadır. Hizmetli kadrosunda görev yapan 
eğitim çalışanlarının en önemli sorunu, çalışma saatlerinin 
belirsizliği ve yapmakla yükümlü oldukları işlerin net olarak 
tanımlanmamasıdır. Bu nedenle memur ve hizmetlilerin 
görev tanımları yapılmalı, “Yöneticilerin verdiği diğer görevleri 
yapar” şeklindeki ifadelerin yer aldığı mevzuat hükümleri 
değiştirilmelidir. 

Eğitim kurumları çalışanlarının fazla çalışma sorunu 
çözülmelidir 

İkili eğitim yapan kurumlar başta olmak üzere, eğitim 
kurumlarında hizmetli kadrolarında bulunan personel, 
haftada 40 saatin üzerinde çalışmasına rağmen fazla çalışma 
ücreti ödenmediği gibi, bulunduğu eğitim kurumunda çoğu 
durumda tek hizmetli olduğundan personel yetersizliği 
gerekçe gösterilerek fazla çalışma karşılığı izin hakkından 
da faydalanamamaktadır. Eğitim kurumlarında çalışan 
personelin haftalık 40 saati aşan çalışmalarının karşılığı 
fazla çalışma ücreti ödenmesi ya da personel yetersizliği 
gerekçesine sığınılmadan fazla çalışma karşılığı izin 
hakkından faydalanmalarının sağlanması yönünde düzenleme 
yapılmalıdır. 

Eğitim kurumlarının hizmetli ve memur ihtiyacı 
karşılanmalıdır 

Okullarımız, eğitim-öğretimin sürdürülmesi için zorunlu 
yardımcı hizmetleri ifa eden personelin eksikliğini ciddi 
şekilde hissetmekte, bu durum eğitim hizmetlerinin 
aksamasına neden olmaktadır. Temizlik işleri özel kişi veya 

Kariyer basamakları yeniden hayata geçirilmelidir 

13 yıl önce kariyer basamaklarında yapılan düzenleme, 
hedeflenen sonucu vermediği gibi, yeni sorunların 
oluşmasına meydan vermiştir. Anayasa Mahkemesi’nin 
verdiği iptal kararının gereğinin yapılmaması, kariyer 
basamakları uygulamasındaki belirsizliği günümüze kadar 
devam ettirmiştir. Tezli yüksek lisans yapanların açtıkları 
on binlerce dava yerel mahkemelerde öğretmenlerin lehine 
sonuçlanmış, daha sonra ise Danıştay kararıyla öğretmenlerin 
aleyhine olacak şekilde reddedilmiştir. Bunun sonucunda yüz 
binlerce öğretmen mağdur olmuştur. Kariyer basamaklarında 
yükselmeye yönelik olarak Anayasa Mahkemesi kararında 
sınava ilişkin bir iptal hükmü bulunmadığı gözetilerek yeniden 
sınav açılması sağlanmalıdır. 

Öğretmenlere alan değişikliği hakkı tanınmalıdır 

Alan değişikliği konusunda verilen sözlerin tutulmaması, alan 
değişikliği yapmak isteyen ve alan değişikliği yapamadığı 
için mağdur olan çok sayıda öğretmenin kariyer planlaması 
yapmasına engel teşkil etmiştir. Bakanlık bu konuda adım 
atmalı ve öğretmenlere yaz döneminde alan değişikliği hakkı 
tanımalıdır. Öğretmenlerin eğitim-öğretim yılı başında yeni 
alanlarında ve eğitim kurumlarında göreve başlamalarını 
sağlayacak şekilde boş normun en az yüzde 10’u alan 
değişikliği için kullanılmalıdır. 

Okul yeterliliği ve donanımı tam olarak sağlanmalıdır 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin büyük bir kısmının personel 
ödemelerine ayrıldığı ve bu payın giderek arttığı bilinen 
bir gerçektir. Son yıllarda GSMH’den eğitime ayrılan pay 
artırılsa da, bu esas olarak, personel giderleri ile okul ve sınıf 
sayısının artırılması gibi harcamalara münhasırdır. Mevcut 
okulların mesleki ve teknik donanımının ve yeterliliğinin 
geliştirilmesi yönünde atılan adımlar ve bu alandaki 
gelişmeler memnuniyet verici olsa da yeterli değildir. Bu, 
özellikle mesleki ve teknik eğitim verilen okullarda kendini 
göstermektedir. Okul ve sınıf sayısındaki artışa paralel olarak 
mevcut okulların yeterliliklerinin, teknik donanımlarının 
geliştirilmesi, eğitim araç-gereçlerinin sayısı ve kalitesinin 
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Mazerete ve isteğe bağlı iller arası ve il içi yer değişikliği 
işlemleri eş zamanlı yapılmalıdır 

Mazerete ve isteğe bağlı iller arası ve il içi yer değişikliği 
işlemlerinin eş zamanlı yapılmaması, yer değişikliği 
taleplerinin amacı karşılar noktada gerçekleştirilmesine 
engel olmaktadır. Öğretmen atama ve yer değiştirme 
yönetmeliği kapsamında mazerete ve isteğe bağlı iller arası 
ve il içi yer değişikliği işlemlerinin eş zamanlı yapılması, söz 
konusu taleplerin amacına uygun olarak gerçekleştirilmesinin 
yanında sürecin hızlandırılmasını da sağlayacaktır. 

Aday öğretmenlik süreci gözden geçirilmelidir 

Öğretmenlerin mesleğe kabul için gerekli şartları taşıdıklarını, 
gerek lisans mezuniyetleriyle gerek KPSS alan bilgisi sınavıyla 
ispatladıkları halde, yazılı ve sözlü sınava tabi tutulma şeklinde 
tekrar tekrar eleme süreçlerinden geçirilmeleri, kamu görevi 
açısından hem eşit hem de adil olmayan bir uygulamadır. 
Aday öğretmenlerin asli öğretmenliğe geçişlerinde uygulanan 
yazılı ve sözlü sınav kaldırılmalı, bunun yerine mesleki gelişim 
odaklı hizmet içi eğitim süreci konulmalıdır. 

Rehber öğretmenlerin istihdam amacına ve   
asli görevlerine aykırı düzenlemeler yapılmamalıdır 

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, niteliği gereği 
sürekli gözlem ve süreç takibi esasına dayanan, dolayısıyla 
yer ve zamana bağlı kılınması, belli bir zaman diliminde ifa 
edilerek tamamlanması mümkün olmayan faaliyetlerdir. Bu 
nedenledir ki, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ve 
bu hizmetleri yürüten rehber öğretmenlerin mesai saatlerine 
tabi tutulması, nöbet görevi gibi, asli işlerini sekteye uğratacak 
yan yükümlülükler altına sokulması türünden rehberlik 
faaliyetinin özüne zarar verecek düzenleme düşüncesinden 
vazgeçilmelidir. 

Eğitim kurumu yöneticileri sosyal güvenlik, iş sağlığı 
ve güvenliği işlemlerinden dolayı doğrudan sorumlu 
tutulmamalıdır 

Sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği işlemleri başta olmak 
üzere hukuken ihmal olarak nitelendirilebilecek aksaklıklar 

firmalara ihale edilmekte, bu defa da karşılaşılan masrafları 
ödemek mümkün olmamaktadır. İstihdam edilen hizmetlilerin 
finansmanı da ayrı bir problemdir. Hizmetli kadrosunun 
olmadığı okullarda bu kişiler okul-aile birliği bütçesinden 
istihdam edilmekte ve bu durumda gerek ücretleri, gerekse 
sigorta primleri ve gelir vergisi okullarca üstlenilmekte 
olup çoğunlukla velilerden alınan ‘bağış’larla karşılanan 
kaynağın büyük kısmını alıp götürmektedir. Hizmetlilerin 
eğitim kurumlarında gece bekçisi olarak görevlendirilmesi 
uygulamasına son verilmelidir. 

Norm fazlası atamaları ayrıcalıklı bir atama usulü 
olmaktan çıkarılmalıdır 

Norm kadro güncellemeleri ve norm kadro fazlası olmaya 
bağlı yer değişikliği işlemleri ile mazerete ve isteğe bağlı 
yer değişikliği ve atama işlemleri arasında bir planlama ve 
uygulama bütünlüğünün bulunmaması, hizmet puanı daha 
düşük olanların adalet ve hakkaniyet duygusunu zedeleyecek 
şekilde, yer değiştirme işlemlerinde avantajlı bir konum elde 
etmelerine imkân sağlamaktadır. Bunun önüne geçmek için, 
eşitlik ve adalet ilkelerini gözeterek mağduriyet üretmeyecek 
bir atama ve yer değiştirme planlaması yapılmalıdır. 

Hizmet içi eğitim çalışmaları mesleki gelişime dayalı 
olarak yeniden planlanmalıdır 

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere yönelik 
yürütülen hizmet içi eğitim faaliyetlerinin, öğretmenlerin 
mesleki gelişimlerine kısa vadede katkıda bulunma 
noktasında yetersiz kaldığı, özellikle mesleki bilgi ve tecrübe 
paylaşımını sağlamaktan uzak olduğu görülmektedir. Eylül ve 
Haziran dönemindeki seminer çalışmaları başta olmak üzere, 
öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerinin mesleki 
bilgi ve tecrübe paylaşımını öne çıkaran, şeffaf ve hesap 
verilebilir; sözleşmeli öğretmenlerin de katılımına imkân 
sağlayacak, katılımcılığı esas alan tarzda planlanması; hizmet 
içi eğitim faaliyetlerinin planlanmasında öğretmenlerin 
de dâhil edildiği katılımcı programlamanın yapılması 
sağlanmalıdır. 



338

OL AĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU

hizmetlerinin yürütülmesinde emek sarf eden merkez ve 
taşra teşkilatı kadrolarında görevli tüm hizmet sınıflarındaki 
eğitim çalışanlarına da ödenmesi gerekmektedir. 

Sınav görev dağılımda eşitlik ve adalet sağlayacak bir 
uygulama hayat geçirilmelidir 

Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi 
kapsamında gerçekleştirilenler başta olmak üzere, genel 
idare hizmetleri sınıfı ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanları 
arasında sınav görev dağılımını belirleyen bir düzenleme 
olmadığından bu personel yönünden sınav görev yükünün 
dağılımı adaletsizlik üreten bir sonuç doğurmaktadır. Yönerge 
kapsamında gerçekleştirilenler başta olmak üzere, genel 
idare hizmetleri sınıfı ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanları 
arasında sınav görev dağılımını düzenleyen puanlama benzeri 
bir sistem oluşturulmalıdır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, eğitim çalışanlarına ve öğrencilerimize, 
zamana yenik düşen değil, zaman içinde yenilenmelerini, yeni 
döneme daha aktif ve daha nitelikli başlamalarını sağlayacak 
verimli bir tatil dönemi diliyor, mezun olan öğrencilerimizin 
yeni başarılara imza atmalarını temenni ediyor; yeni eğitim-
öğretim yılına sorunsuz başlamak için, dikkat çektiğimiz 
sorunların acilen çözülmesi gerektiğinin altını bir defa daha 
çiziyoruz. 

Başbağlar, yüreğimiz hâlâ kanar 

04/07/2017 

5 Temmuz 1993, Türkiye’nin yakın tarihinin karanlık ve kanlı 
günlerinden biridir. 24 yıl önce, Erzincan’ın Başbağlar Köyü’nde 
terör örgütü PKK tarafından çoğu çocuk ve yaşlı olmak üzere, 
33 masum insan hunharca ve kalleşçe katledildi. 

Akşam karanlığında köye gelen silahlı katil sürüsü, önce 
köyün dünya ile bağlantısını kesmiş, ardından cami cemaatini 
dışarı çıkarmış, her şeyden habersiz ve savunmasız masum 
köylüleri evlerinden alarak meydana toplamış; çocuk, kadın, 
yaşlı, bebek demeden 33 kişiyi kurşuna dizmiş, daha sonra 
köyü ateşe vererek 214 ev, okul ve camiyi yakmıştır. 

Tunceli-Erzincan arasında sınırda, tarihi, kültürel derinliğiyle 
özel yeri olan Başbağlar Köyü bilerek seçilmiş, Türkiye’ye kanlı, 

nedeniyle idari para cezası yaptırımı doğuran hallerden doğan 
sorumluluklar, meslekî eğitim veren ortaöğretim kurumları 
başta olmak üzere, eğitim kurumu yöneticilerini hukuki ve 
mali açıdan telafisi imkânsız zararlara maruz bırakmaktadır. 
Meslekî eğitim veren ortaöğretim kurumları, öğretmenevleri, 
akşam sanat okulu ve mesleki eğitim merkezleri müdürlükleri 
ile okul aile birliklerinin işveren sıfatıyla Sosyal Güvenlik 
Kurumu başta olmak üzere, kurum ve kuruluşlara yönelik 
bildirim, beyan, ödeme ve benzeri işlemlerinin, ilçe/il millî 
eğitim müdürlükleri eliyle gerçekleştirilmesi noktasında 
düzenleme yapılması; eğitim kurumu yöneticilerini kasten 
yapılanlar hariç olmak üzere, kusurlarına karşı koruyacak, 
hukuki ve mali sorumluluklardan doğan zararları tazmin 
edecek bir mekanizma kurulması sağlanmalıdır. 

Yöneticilerin görev süreleri dört yılla    
sınırlı tutulmamalıdır 

Eğitim kurumu yöneticilerinin görev sürelerinin dört yılla 
sınırlı tutulması ve görev süresinin sonunda yeniden 
görevlendirilmeme halinde norm kadro fazlası olarak 
belirlenme ihtimali, eğitim kurumu yöneticiliği görevine 
yeterli aday bulunmasını zora sokmaktadır. Eğitim 
kurumları yöneticiliği görev süresinin 4 yıldan fazlı olması 
ve bunun yanında yeniden görevlendirilmeyi kolaylaştıracak 
-yöneticilik görevinin üzerinden alınmasını gerektirecek 
hallerin varlığında yeniden görevlendirilmeme gibi- tedbirler 
alınmalıdır. 

Öğretim yılına hazırlık ödeneği tüm eğitim çalışanlarına 
ödenmelidir 

Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında genel idare hizmetleri 
sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı 
ve -eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı hariç- diğer hizmet 
sınıflarında çalışanlara öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 
ödenmemesi, aynı hedeflere ulaşmak için aynı amaç birliği 
içinde aynı konuda çalışan kamu görevlileri arasında 
eşitsizlik ve adaletsizlik kaynağıdır. 657 sayılı Kanun’un 
ek 32. maddesine göre ödenmekte olan öğretim yılına 
hazırlık ödeneğinin, öğretmenlerle birlikte eğitim-öğretim 
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Unutulan acı tekrarlanır 

10/07/2017 

Sınırsız egemenliklerini insanları köleleştirerek kurmak 
isteyen küresel güç odakları, bundan 22 yıl önce Srebrenitsa’da 
tüm insanî, ahlâkî değer ve ilkeleri yerle bir ederek korkunç 
bir katliam yaptı. Katliamın, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 
400 Hollandalı askerin korumasında, 1993’te güvenli bölge ilan 
edilen Srebrenitsa’da yapılmış olması ilginç, düşündürücü 
ve ibret vericidir. BM’yi işlevsiz ve etkisiz bırakan yanlı, 
çifte standartlı Batılı politikalar ve politikacılar, özgürlükçü 
düşünceler ve aydınlar adına utanç vericidir. 

11 Temmuz 1995 yılında General Ratko Mladiç komutasındaki 
Sırp askerler, ‘Akrepler’ diye bilinen silahlı Sırp militanlarla 
birlikte göz göre göre Boşnakları topluca öldürmeye 
geldiklerinde, BM’nin Hollandalı askerleri geri çekilerek 8 bini 
aşkın savunmasız, masum Müslüman, dünyanın gözü önünde 
katledilmiş, başka bir ifadeyle, BM görev gücü olarak orada 
bulunan Hollandalı askerler, bu katliama yardımcı olmuş, 
destek vermiştir. 

Hollanda yüksek mahkemesinin, 22 yıl sonra, Hollandalı 
askerlerin “kısmen hatalı” olduğuna karar verdiği 
Srebrenitsa’da öldürülenlerin cesetleri tanınmasın diye 
parçalanarak toplu mezarlara gömülmüştür. Bugüne kadar 
300’den fazla toplu mezar bulunmuştur. Yaşadıkları bunca acı 
ve ızdıraba, ellerine birçok imkân geçmesine rağmen Bosnalı 
Müslümanlar, şuursuz bir infialle hareket etmemiş, bir tek 
masum sivilin canına kıymamışlardır. 

Bu katliam, Batı’ya egemen ideolojinin organize kötülük 
projesini, insanlıktan yana nasipsiz kaldıklarını, ne ölçüde 
vahşi ve yok edici olduklarını bir kez daha göstermiştir. 
Ayrıca özelde bu katliam genelde bütün bir Bosna direnişi 
ve sonrasında yaşanan küresel trajediler, insan haklarını 
koruma iddiasında olan BM’nin işlevsizliğini veya bu örgütün 
çarpık zihniyetin yönetiminde işlevsiz kaldığı gerçeğini de 
ortaya çıkarmıştır. Srebrenitsa’da bütün insanlık, insanlığın 
masumiyet yanı, vicdanı, temel hakları öldürülmüştür. 

kirli bir tuzak kurulmuştur. Bunun yanı sıra bu katliamı tertip 
edenlerin, üç gün önce gerçekleşen Madımak katliamının 
intikamının alındığı şeklinde bıraktığı not, iğrençliğin ve 
kışkırtıcılığın varabileceği son noktaydı. 

Dışlayan, ötekileştiren bir dil ve tutumla yaşanan trajik 
acılardan ideolojik haklılık ve yarar elde etmek isteyenler, 
bu topraklara ait olmayan karanlık mihrakların amaçlarına 
hizmet etmektedir. Şu ya da bu kesime mal edilerek yapılan 
katliamların milletimizin bütünlüğünü parçalamak üzere 
kurgulanan öfke ve nefreti derinleştirme amacına hizmet 
ettiği açıktır. Kaybettiğimiz bütün canlar bizimdir. Hepsinin 
acısı yüreğimize kor bir ateş olup düşmüştür. O sızı onlarca 
yıl sonra bugün bile içimizi yakmaktadır. 

Bizi var eden ortak iradeyi, ortak duygu, inanış, hayat 
ve hissiyatı bölmek isteyenler nezdinde teröre kurban 
verilenlerin kimliği asla önemli olmamıştır. Bu itibarla cinnet 
ve cinayet hâlinin katliam boyutuyla ölümü kışkırtmasından 
sevinen düşman odaklara inat, kardeşliğimizi pekiştirmeye, 
ülkemiz için dayanışmaya ve acılarımızı paylaşmaya devam 
edeceğiz. 

Hukukun hakkıyla işlerlik kazanması için, Başbağlar katliamı 
başta olmak üzere, hiçbir olayın faili meçhul kalmamalıdır. Bu 
tür katliamların, suikastların ve provokatif eylemlerin üzerine 
kararlılıkla gidilmeli; karanlık odaların ve odakların perdeleri 
aralanmalı, failler ortaya çıkarılarak cezalandırılmalıdır ki, 
yüreklerimiz bir daha kan ağlamasın. 

Değerlerini savunduğumuz, keder ve sevincinde bir 
olduğumuz insanımızın bir daha böyle acılar yaşamamasını, 
sosyal barışın kök salmasını, yaralı vicdanların tez zamanda 
teskin edilmesini diliyoruz. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, her yıl hüzünle andığımız bu katliamı, 
katliamın faillerini, ona sebep olan ideolojik tutumları kayıtsız 
şartsız kınıyor, lanetliyoruz. Kaybettiğimiz 33 can pahasına 
milletçe bu katliamın sebep ve sonuçlarından çıkardığımız 
derslerle bir daha böyle acılara yol açacak ortamlara imkân 
verilmemesini temenni ediyoruz. 
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15 Temmuz’da kanlı bir darbeyle başlayan işgal girişimi, 
en az bin yıldır varlığımızı, sömürü ve talana dayanan 
emperyalist planları önünde engel gören şeytani güçlerin, 
bizi tarihten ve coğrafyamızdan silmek için giriştikleri bir 
saldırıdır. Bu saldırının Malazgirt’ten Çanakkale’ye kadar 
tüm karşılaşmalarda gördüğümüzden farklı en yakıcı tarafı, 
içerideki işbirlikçi hainlerin, emperyalistlerin kirli, zalim 
amaçlarına ‘hizmet’ etmeleriyle yapılmış olmasıdır. Akıllara 
ziyan bir teslimiyetle benlikleri istila edilmiş mankurtlardan 
oluşan ihanet ordusu, insanî ve dinî değerlerimizi sömürüp 
istismar ederek toplum ve devlet içinde yuvalanmış, sinsi 
çalışmalarla örgütlenmiş ve sonunda kıtalar, okyanuslar 
ötesinde karargâh kurmuş karanlık efendilerinin emriyle 
millî varlığımızı hedef alarak organize, ölümcül saldırılarını 
başlatmışlardır. Hayatî önemdeki millî hedefler, uçak ve 
helikopterlerden atılan bomba ve füzelerle vurulmuş, tanklar 
halkın üzerine sürülmüş, insanımız ağır makineli tüfeklerle 
taranmıştır. 249 vatan evladı şehit verilmiş, 2 bini aşkın 
vatandaşımız yaralanmıştır. İnsanımız, yaşlısından gencine, 
kadınından erkeğine ölümüne direnirken, dış mihrakların 
ve birçok batılı ülkenin halktan ve demokrasiden yana tavır 
almadıkları gibi, darbecileri destekleyen, onları koruyan 
tutumu yaşanan facianın derin bağlantılarını göstermesi 
bakımından ibret verici olmuştur. Bir yıl sonra bile sözde 
demokrasi, insan hakları ve özgürlüklerden yana olduğunu 
söyleyen malum güçlerin hâlâ darbecileri koruyan tutumu 
düşündürücüdür. 

15 Temmuz, alışılmış bir darbe girişiminden öte, doğrudan 
ve kanlı bir işgal girişimi olması sebebiyle sadece bizim 
değil, bulunduğumuz coğrafyanın her bakımdan kaosa 
sürüklenmesi amaçlanmıştır. Eğer bu hain kalkışma başarılı 
olsaydı, bölünmenin kaotik cehenneminde kurgulanan 
iç savaş en çok da ümmetin ve ülkemizin üzerinde kötü 
emelleri olanları sevindiriyor olacaktı. Hamd olsun, milletimiz, 
tarihten aldığı basireti, her istiklal mücadelesinde gösterdiği 
cesareti ve vatan söz konusu olduğunda ortaya koyduğu 
kahramanlığıyla düşmanın tuzaklarını başına geçirdi. 
İşgalcilerin, bu destansı direnişle püskürtülmesi, o gece 
bize dua eden bütün mazlumlar ve başka coğrafyalardaki 

Medeniyet değerleri iflas etmiş Batı, kendisi dışındaki 
insanlara yaşattığı tarifsiz acılardan pişman ve mahcup 
olmadan, azgınlığını sürdürmeye devam etmektedir. O gün 
bugündür bütün ümmet coğrafyası, küresel emperyalistlerin 
talan, saldırı ve tecavüzü altındadır. Bugün Irak, Suriye, Filistin, 
Gazze, Myanmar, şiddeti gittikçe artırılan zalim saldırıların 
hedefi yapılmıştır. Mazlumlara saldırılar karşısında etkisiz ve 
seyirci kalan BM’nin, zalimlere karşı caydırıcı olmayan tutumu, 
onları cesaretlendirmektedir. 

İnsanlığın her sıkıntısına duyarlı olmayı ahlâki ve insani 
sorumluluk bilen bir sivil toplum örgütü olarak, Srebrenitsa 
katliamı başta olmak üzere, bütün katliamları, soykırımları, 
haksızlıkları, zulmü ve zalimleri her zaman telin ettik. Katliamı, 
hep canlı kalan acı, hazin, buruk hatıralarla 22. hüzün yılında 
da unutmadık, unutturmayacağız. Ali İzzetbegoviç’in dediği 
gibi, “Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.” 

Acıları anmak yerine ders alıp bunların tekrar yaşanmaması 
için vicdan sahibi herkesin birlikteliği bütün insanlık için 
hayati ve zorunludur. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, bir daha insanlığın göz göre göre 
böylesi katliamlara tabi tutulmamasını temenni ediyor, 
‘II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’nın gördüğü en vahşi 
katliam’da hayatını kaybeden tüm Boşnak kardeşlerimize 
Allah’tan rahmet diliyoruz. 

Geceye yenilmeyen bu milletin güneşi   
hiçbir zaman batmayacaktır 

14/07/2017 

Bir yıl önce, 15 Temmuz 2016’da, ülkemiz işgalin ve 
parçalanmanın eşiğinden döndü. Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
darbe ve işgal girişiminin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen 
süreç olarak sıcak etkisi hâlâ devam eden 15 Temmuz 
direnişini azalmayan heyecan, çoğalan kararlılık, sarsılmayan 
inançla bugün ve yine yaşıyormuşuz gibi anmaya, o diriliş 
ruhunu yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyoruz. İhanet sinsi 
planlarıyla devam ediyor, direnişimiz de yüksek bir bilinç ve 
eylem planında devam edecektir. 
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O gece, koca bir millet ve gönülleri bizimle olan bütün ümmet, 
kalplerindeki ışığın aydınlığıyla karanlığın üstüne üstüne 
yürüdü. Vurulanlarımız, şehit düşenlerimiz oldu. Aralarında 
üyelerimizin de bulunduğu tüm şehitlerimize Allah’tan 
rahmet diliyoruz. Onlar, uhrevi hayatın kazançlarını menzil 
edindiğimiz bu yolda, bizleri nesilden nesile aydınlatacak 
ölümsüz meşalelerdir. Şehitler ölmez. 

Biz diriliğimizi, dirliğimizi gazilerimizin kahramanlığına borçlu 
olduğumuzun idrakindeyiz. Hâlâ kanayan, acısı dinmeyen 
yaralarıyla aramızda yaşayan, çoklarının tedavisi sürmekte 
olan gazi kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. 

Millet olarak, geçen yıl ateşten, kandan ve candan geçerek 
ihaneti teslim aldıktan sonra başlattığımız demokrasi ve 
vatan nöbetini, aynı duygularla bu yıl da belirlenen tarihlerde 
81 ilimizde sürdüreceğiz, şehitlerimizin uhrevi hayatlarına 
dualar göndereceğiz. Böylece sadece tarihe not düşmeyecek, 
ayrıca bilincimizi canlı değerlere dönüştürerek hep 
muhafaza edeceğiz, gelecek nesillere bir ibret destanı olarak 
taşıyacağız. Diri bilincimizin kararlılığını var olduğumuz 
sürece gösterecek, 15 Temmuz’da canlanan Çanakkale 
ruhunu unutmayacak, unutturmayacağız ve nesillere asıl 
mirasımız olarak bırakacağız. 

Millete ve devlete ihanet eden odakların kökü kazınıncaya 
kadar duyarlılığımızda bir azalma olmayacak. İhanet 
karşısında bir santim bile geri çekilmeyeceğiz. 

Bu vesileyle, hainlerin hak ettikleri akıbete bir an önce 
uğramalarını, adalet karşısında hak ettikleri cezayı almalarını 
bekliyor, milletin vicdanında tarih boyunca kanlı ve kirli bir 
kukla olarak anılacaklarını biliyor; o geceyi aydınlatan zafer 
güneşini bu millete armağan eden şehitlerimize rahmet 
diliyor, gazilerimize hürmetlerimizi arz ediyoruz. 

Bu milletin o gece başlattığı fiili direnişin, bugünlerde farklı 
şekillerde sürdürülen kirli emelleri de bozacağını, tarihin bizi 
davet ettiği geleceğe milletçe ve kardeşçe yürüyeceğimizin 
bilinmesini istiyoruz. 

kardeşlerimiz için de önemli ve örnek bir olaydır. Tarihin en 
zor gecelerinden biri olan bu geceyle başlayan fiili direniş 
yeni bir diriliş ve batmayacak bir zafer güneşidir. Bu gecenin 
örnek direniş ve dirilişi, başta medeniyet coğrafyamız olmak 
üzere, bütün mazlum halklara uyanış ve toparlanışa dair güç 
ve ilham verecektir. 

15 Temmuz zaferi, benliğimiz, kimliğimiz ve inancımızla var 
olduğumuzun ve hep var olacağımızın yeniden tarihî tescilidir. 
Sonucu ne olursa olsun, bu topraklarda bize rağmen hiçbir 
hesabın tutmayacağının; art niyetlilerin kurdukları oyunları 
bozacağımızın, tuzaklarını başlarına yıkacağımızın destanıdır. 
O gece millet kendisine karanlığı bir kader olarak dayatmak 
isteyenlere demokrasi, özgürlük, bunlardan da önce insan 
onuru adına şanlı bir direniş göstererek; şehitleriyle adanmış, 
gazileriyle inanmış, kahramanlarıyla meydan okuyan görkemli 
bir cevap vermiş, darbeyi darbecilerin başına geçirmiştir. 
Sezai Karakoç’un dediği gibi, “Geceye yenilmeyen her kişiye, 
ödül olarak bir sabah, bir gündüz, bir güneş vardır.” 

O gün bütün ufuklar şehitlerimizin şehadetiyle aydınlandı, 
gazilerimizin omuzlarına düşen yıldızlarla tarihe kazındı. O 
gece bütün millet tanklara siper, bombalara hedef oldu; tarih 
boyunca gösterdiğimiz yürüyüşü o gece kaldığımız yerden 
devam ettirerek zafer güneşine yeni bir yolculuk başlattı. 

15 Temmuz, kutlu bir diriliş ve tüm iklimleri saracak olan 
yepyeni ufuklara asil bir yöneliştir. Tarih, damar damar 
çatlayarak gelen bir çağın müjdesiyle yüzünü tekrar bize 
dönmüştür. 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen olarak, vatan savunmasının 
söz konusu olduğu o gece hiç tereddüt etmeden, sağımıza 
solumuza bakmadan, bahane ve gerekçe üretmeden, başka 
hiçbir hesap yapmadan alanlara; milletimiz için, onurumuz, 
irademiz, özgürlüğümüz, çalışma hayatının geleceği, 
güvencesi için karanlığın ve tankların karşısına çıktık. Her 
zamanki gibi milletten yana, zalimlere karşı olduk. O gece, 
hepimiz ülkemizin baştan sona direniş hattı olan her karışında, 
her noktasında millete ve medeniyetimize bağlılığımızın 
samimi gereğini ve görevini yerine getirdik. 
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izin verdiğinden demokratikleşmeyi ve çoğulculuğu geliştiren 
bir adımdır. Bundan sonraki program güncellemelerinde de 
taslak programların kamuoyundan görüş almak üzere askıya 
çıkarılması uygulamasına devam edilmelidir. Bu vesile ile 
toplumsal talepler programlarda daha fazla yer bulacaktır. 

Öğretim programlarını güncelleştirme çalışmaları devam 
etmelidir 

Dünyada ve Türkiye’de yaşanan değişimler, bilimde, 
ekonomide, sosyal ve kültürel alanda yaşanan gelişmeler, 
değişen toplumsal ihtiyaçlar ve talepler dikkate alındığında 
programların belirli sürelerde güncellenmesi gerekmektedir. 
Zaten, tüm dünyada eğitim sisteminin kalitesini artırmak ve 
değişen dünyaya ayak uydurmak için öğretim programları 
belli aralıklara güncellenmektedir. 

Yeni öğretim programlarında içerik yoğunluğunun ve 
mükerrerliklerin azaltıldığı Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
ifade edilmiştir. Gerçekten de birçok öğretim programında 
kazanım sayısının azaltıldığı görülmüştür. Bununla birlikte, 
kazanım sayısının ve içerik yoğunluğunun azaltılması 
hususunun ders kitaplarına nasıl yansıyacağı oldukça 
önemlidir. Ders kitapları hazırlanırken, içerik yoğunluğu ve 
konu bütünlüğünün sağlanması hususlarına özellikle dikkat 
edilmelidir.

Öğretim programlarının kurucu çerçeve ve ideolojisinde 
yapılan değişiklikler sınırlı kalmıştır 

Öğretim programlarında millî ve evrensel değerlere daha çok 
vurgu yapılması olumludur. Eğitim-Bir-Sen olarak öteden 
beri talep ettiğimiz üzere, çoğulcu, farklılıklara izin ve imkân 
veren, daha empatik ve eleştirel bir tarih anlayışı, toplumsal 
taleplere duyarlı, tarihi ve kültürü ile barışık bir müfredatın 
arzu edilen düzeyde oluşturulduğunu söylemek güçtür. Belli 
bir düşünceyi benimsetmeye yönelik tek yönlü endoktrine 
edici ifadeler müfredatta var olmaya devam etmektedir. 

Kapsamlı bir müfredat reformu konusunda önemli bir 
toplumsal talep vardır. Böyle bir toplumsal talebin varlığını, 
hazırladığımız raporda da ifade etmiştik. Yayınlanan 

Müfredatta daha atılması gereken çok adım var 

21/07/2017 

Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz, 18 Temmuz 2017 
tarihinde yaptığı basın açıklaması ile 51 derse ait öğretim 
programlarını güncelleme çalışmalarının sona erdiğini ve 
yeni programların hazır olduğunu kamuoyuyla paylaştı. 
Hatırlanacağı üzere, 13 Ocak 2017 tarihinde 51 derse ait 
öğretim programlarının taslakları askıya çıkarılmış ve 10 
Şubat 2017 tarihine kadar eğitimciler, sivil toplum örgütleri 
ve toplumun tüm farklı kesimlerinden taslak programlar 
için görüş alınacağı ve görüşler ışığında programlarda 
iyileştirmeler yapılacağı ifade edilmişti. 13 Ocak’ta yapılan 
açıklamada Şubat ayında programlara ilişkin çalışmaların 
sona ereceği belirtilmişti ancak görüldüğü üzere program 
çalışmaları Temmuz ayına kadar sürmüştür. Nihai hali 
verilmiş olan programlara ve program hazırlama süreçlerine 
ilişkin görüşlerimiz şu şekildedir: 

Reform ihtiyacı kaçınılmazdır 

Eğitim-Bir-Sen olarak, kapsamlı bir müfredat reformuna 
yönelik bir ihtiyacın varlığını daha önce vurgulamıştık. 
Bu çerçevede, Gecikmiş Bir Reform: Müfredatın 
Demokratikleştirilmesi başlıklı raporumuzu Ocak 2017’de 
kamuoyu ile paylaşmıştık. Müfredatları ve ders kitaplarını 
inceleyen araştırmalar, müfredatın ve kitapların tek 
tipçi, endoktrinasyonu hedefleyen, çoğulculuğu dışlayan, 
farklılıklara imkân vermeyen bir muhtevaya sahip olduğunu, 
sivil ve demokratik bir vatandaş perspektifinin yer almadığını 
ortaya koymuştur. Bu ise, daha çoğulcu ve demokratikleştirici, 
toplumsal taleplere cevap veren müfredat reformunu 
kaçınılmaz kılmaktadır. 

Taslak programlar için görüş alınması, bu görüş ve 
önerilerin programlara yansıtılması demokratikleştirici 
bir süreçtir 

Programların, kamuoyundan görüş almak üzere askıya 
çıkarılması, gelen görüşler ekseninde taslak programlarda 
güncellemeler yapılması farklı kesimlerin sürece katılmasına 
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heyecan ve iradeyle karşı konulmuş, hainlere, onları perişan 
eden bir karşılık verilmiştir. Bu zafer kuşkusuz milletimizin 
Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Başkomutanlık’a kadar kesintisiz 
diri ve asil kalan ruhunun ateşten canlılığı ile kazanılmıştır. 

Zafer, zillet içinde yaşamaktansa izzet içinde ölümü göze 
alanların hakkıdır. Esasen gerçek zafer bu ruh yüceliğine 
sahip olmaktır. Çünkü zulüm ve saldırganlık ancak sefil, 
aşağılık benliklerin içine düştükleri çaresizliktir. Özgürlük 
duygusunu karaktere dönüştüren bu iman yenilmeyecek, 
bu imanın sahibi millet daha çok zaferlerin coşkusunu 
yaşayacaktır. Yeter ki milli idealler etrafında kenetlenip bir 
ve beraber olalım. Aramıza tefrika sokmayalım. Sen ben 
çekişmesiyle gücümüzü, şevkimizi zayıflatmayalım. Millet 
olarak 15 Temmuz kanlı darbesiyle başlatılan işgal girişimini 
püskürtünce zafere giden yolun imandan, güvenden, 
cesaretten, bağlılıktan, kardeşlikten geçtiğini bir kez daha 
gördük. Gerçek zafer kardeş olabilmektir. 

Kazanılan zaferler kadar onları hayatın her alanında elde 
ettiğimiz başarılarla taçlandırmak da çok önemlidir. Kanla 
kazanılan zaferler ataletle yitirilebilir. Teyakkuzda olmayanlar 
zaferlerini çaldırabilirler. Bunun için küresel işgalcilerin 
planlarını boşa çıkarmak için başta eğitim olmak üzere, bilgi, 
beceri ve teknoloji ile ülkemizi kalkındıracak çalışma ve 
atılımlar içinde olmak hepimiz için ödevdir. 

Eğitimdeki başarıyı kalkınmanın ana dinamiği, adaletin temel 
direği gören Eğitim-Bir-Sen olarak, gerçek ve kalıcı zaferlerin, 
uğruna kanımızı döküp canımızı verdiğimiz ülkemizi her alanda 
ileri götürmekle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla 
yeni zaferler kazanmak için her kurumumuzun, her birimizin 
yapacağı çok önemli işler vardır. Kurban Bayramı’yla birlikte 
iç içe geçen dini ve millî duygular, yaşadığımız günleri daha 
anlamlı, daha coşkulu kılmaktadır. Bayram coşkusuyla yeni 
zaferlere doğru ileri hamleler yapmanın önemini vurguluyor, 
şehadetleriyle bize bu vatanı, bugünleri ve yarınları armağan 
eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. 

programların, bu anlamda pozitif adımlar içerdiği ancak 
istenen düzeyde bir zihniyet değişimini gerçekleştirme ve 
toplumsal talepleri karşılama noktasında yeterli olmadığı 
görülmektedir. Bu çerçevede, farklı toplumsal kesimlerin 
taleplerinin sağlanması adına müfredat güncellenme 
çalışmalarına devam edilmelidir. 

Son olarak, müfredatın öğretmenler tarafından nasıl 
uygulanacağı önemli bir husustur. Bu noktada, öğretmenlere 
doğru bir şekilde rehberlik edilmesi, müfredat uygulamalarının 
ise yakından izlenip değerlendirilmesi önem arz etmektedir.  

Tüm zaferleri perçinleyen gerçeğimiz 
kardeşliğimizdir 

29/08/2017 

Bu yıl 95. yılını kutladığımız 30 Ağustos sadece bir kutlama günü 
değildir; içerisine sığdırdığımız zaferlerimizle tarihimizde ayrı 
bir sayfa açtığımız sıra dışı bir aydır. Malazgirt’te bu toprakları 
vatan kılma kararlılığı gösterilmiş, 1922 Başkomutanlık 
Meydan Muharebesi’nin zaferle sonuçlanmasıyla Cumhuriyete 
giden yolda kesin bir sonuç elde edilmiştir. Son bin yıl içinde 
Malazgirt, Mohaç, Çaldıran ve Mercidabık örneklerinde olduğu 
gibi, tarih boyu süren istiklal ve istikbal mücadelesinde en son 
ve en önemli zaferlerden biri olmuştur. Hep Ağustos ayına 
denk düşen bütün bu zaferler, varlığımıza yönelik saldırıların 
sürekli olduğu realitesinin yanında, zulme, esarete teslim 
olmama kararlılığımızın da sürekli olduğunun tartışmasız 
ispatıdır. Zulüm sürekli oldukça zaferlerimiz de sürekli 
olacaktır. 

Özellikle yaşadığımız kadim coğrafyaları yeniden dizayn 
etmeye çalışan küresel saldırılar, bölgemizde durmak, 
dinmek bilmeksizin akan kan ve gözyaşları, bunlarla bağlantılı 
olarak geçen yılın 15 Temmuzunda doğrudan ülkemizi işgal 
etmeyi, vatanımızı parçalamayı amaçlayan ihanet girişimi, 
millet olarak bizi zaferlere götüren inanç ve duyguyu 
sürekli canlı, diri tutmamız gerektiğini ortaya koymuştur. 
İhanet azgınlaştıkça imanımız bilenmiştir. 15 Temmuzda 
izzetimizi, onurumuzu, özgürlüğümüzü, irademizi çalmak, 
bize diz çöktürmek isteyenlere karşı çelikleşen bir cesaret, 
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kritik dönemlerde her anlamda sürdürülebilir politikalar 
benimsemesi, belirleyeceği politikalar öncesinde eğitimin 
paydaşlarıyla istişare etmesi, eğitimin sorunlarının çözümü 
için çok önemlidir. 

Eğitim konusundaki başlıca sorunlardan biri olan 100 
bine yakın öğretmen ihtiyacı, atama bekleyen 300 bin 
öğretmen adayının varlığı, insan kaynaklarının yerli yerinde 
kullanılmasını engelleyen alışkanlıklar, uzun vadeli planlama 
gerektiren önemli hususlardır. Bunun yanında, başta 
öğretmenler olmak üzere, eğitim çalışanlarının kronikleşmiş 
sorunlarının çözümünün de en az öğretmen ihtiyacının 
karşılanması kadar zorunlu olduğu açıktır. 

Bunlara ek olarak, mülakatlı sözleşmeli öğretmenlik 
uygulamasının yeniden hayata geçirilmesi, erkek kamu 
görevlilerine dayatılan kılık-kıyafet zorunluluğu, çerçeve 
yönetmelikteki bazı antidemokratik yaptırımlar yüzünden 
kamu görevlilerinin yaşadıkları mahrumiyetler, öğretmenlerin 
kariyer basamaklarına ilişkin yaşadıkları belirsizlik, ek 
ders esaslarındaki adaletsizlikler, öğretmen açığı, eğitim 
çalışanlarının atama ve yer değiştirme süreçlerinde 
yaşadıkları sorunlar, yönetici görevlendirme süreçlerinde 
mahkeme kararlarının doğurduğu sıkıntılar gibi, çözüme 
kavuşturulması gereken hususların 2017-2018 eğitim-öğretim 
yılı içerisinde aşılmasını ümit ediyor ve Milli Eğitim Bakanlığı’na 
bazı önemli başlıklar için çağrıda bulunuyoruz. 

Kazanma ve kaybetme nedeni açıklanamayan mülakatla 
öğretmen alımı son bulmalıdır 

668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 4. maddesinin 
altıncı fıkrasıyla sözleşmeli öğretmenlik tekrar uygulamaya 
konulmuştur. Geçmişte denenmiş, sonuçları görülmüş 
ve sürdürülebilirliği olmadığı için vazgeçilmiş sözleşmeli 
öğretmenlik istihdamının tekrar hayata geçirilmesinin 
büyük sıkıntıları beraberinde getireceği açıktır. Tek başına 
sözleşmeli öğretmenlik uygulaması çok ciddi bir problem 
iken, atanacak öğretmen seçiminin mülakatla yapılması, söz 
konusu mülakatlar çerçevesinde adayların kazanma ya da 
kaybetme nedeninin objektif bir şekilde izah edilememesi, 

Köklü sorunlara köklü çözümlerin getirildiği  
bir dönem olmalı 

15/09/2017 

2017-2018 eğitim-öğretim yılı, öğrencilerimiz için yeni bir 
heyecanın başlangıcı, öğretmenlerimiz için yeni fedakârlıklar 
ve özveri dönemi, milletimiz içinse geleceğe yönelik daha 
büyük adımlar atabilme hedefiyle başlıyor. Yaklaşık 18 milyon 
öğrencimize, 900 bini aşkın öğretmenimize, diğer eğitim 
çalışanları ile birlikte 20 milyonluk bu büyük ailenin tüm 
fertlerine başarılar diliyoruz. 

Ülkemizi ve içinde yaşadığımız coğrafyayı birçok yönüyle 
sıkıntıya sokan terörün ve darbe girişimiyle başlayan 15 
Temmuz işgal hareketinin olumsuz yansımalarını yaşamaya 
devam ettiğimiz bir dönemde, yeni eğitim-öğretim yılı, millî 
şuurun artırılmasına katkı sağlamalıdır. 

Darbe girişimi sonrası ülkenin toparlanması ve geleceğin 
şekillenmesi anlamında birçok alanda adımların atılması, 
eğitimde de iyileştirici hedefler içeren değişim iradesinin 
ortaya konulması umut verici olmakla birlikte, hâlâ 
yapılması gereken pek çok iş, çözülmesi gereken sorunlar 
bulunmaktadır. 

Hayatın her alanını etkileyen olumsuzluklar eğitimin bıraktığı 
boşluklardan kaynaklanmaktadır. Bugün toplumsal bir 
ihtiyaç haline gelen yeni bir müfredat olgusu hepimizin 
gerçeğidir. Çocuklarımızın çağın gereklerine göre yetişmesi, 
gençlerimizin evrensel nitelikteki normlarla donanması, 
milletimizin geçmişten devraldığı medeniyet değerlerinin 
yarınlara aktarılması için tarihimizi günümüze bağlayan 
değerlerimizle bezenmiş yeni bir müfredata ihtiyaç vardır. 

İyi bir müfredatla başarı sağlayacağımız iyi bir eğitim sistemini 
hayata geçirmek, doğrudan istiklal ve istikbalimizle ilgilidir. 
Sahici bir istikbal, kendi gerçeklerimize uygun okullarda 
öğreteceğimiz bilgiyle, çocuklarımıza kazandıracağımız 
davranışla ve değerlerimizi yaşatmakla mümkündür. 

Köklü sorunlara köklü çözümlerin getirilmesi gereken 
bir dönemin eşiğindeyiz. Millî Eğitim Bakanlığı’nın bu 
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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 elzemdir. Bu amaçla, bir 
yandan YÖK ile daha sıkı bir iş birliği içerisinde Bakanlığın 
orta ve uzun vadeli öğretmen ihtiyacı ile yükseköğretim 
kurumlarının eğitim ve fen-edebiyat fakülteleri ile pedagojik 
formasyon kontenjanlarının müştereken belirlenmesi; diğer 
yandan norm kadro esaslarında köklü değişikliğe gidilerek, 
ders saatinin yanında öğrenci sayısı, okul büyüklüğü, coğrafi 
konumu, bulunulan bölgenin sosyo-ekonomik durumu ve 
OECD kriterleri gibi çok sayıda değişkenle belirlenen bir norm 
kadro düzenlemesi yapılması ve öğretmen sayısının kademeli 
olarak artırılması gerekmektedir. 

Kalıcı bir yönetici görevlendirme sistemi kurulmalıdır 

Eğitim kurumları yönetici görevlendirme süreci, görevlendirme 
yönetmeliklerine açılan iptal davalarında verilen yürütmenin 
durdurulması kararları ile görev süresi sona eren yöneticilerin 
yeniden değerlendirilme süreçlerine karşı açmış oldukları 
bireysel davalar neticesi verilen iptal kararları sonrası 
yönetilemez ve yürütülemez bir hâle gelmiştir. Mahkeme 
kararları göz önünde bulundurularak çıkartılan yürürlükteki 
yönetmelik, mevcut sorunlara kısa vadeli çözümler getirse 
de, kazanılmış hakların korunması ve tecrübeli yöneticilerin 
görevlerinin devamının sağlanması noktasında yetersizdir. 

Eğitim kurumlarının yönetimi konusunda konuya uzun 
vadeli bakan bir politika ve strateji geliştirilmelidir. Yönetici 
görevlendirme sürecinde belirsiz ve kestirilemez bir politika 
izlenmesi; 6287 sayılı Kanun’la yöneticilik görev süresinin 
4 yılla sınırlandırılmış olması; ek ders usul ve esaslarının 
yöneticilere münhasır mali haklarının günümüz eğitim 
kurumu yöneticiliği görevlendirme süreci ve sorumluluklarına 
uyarlanamaması ile nöbet ücreti gibi yönetici olamayanlara 
tanınan ilave imkânların denginin yöneticilere yansıtılamaması 
sonucu kurum içi ücret dengesinin bozulması; öğretmenlik 
branşındaki normlarının saklı tutulmaması nedeniyle görev 

birçok yazılı sınavdan geçmiş öğretmen adaylarının farklı 
komisyonlarca bir kaç dakikalık mülakatla elenmesi 
adalet duygusunu zedelemektedir. Bakanlık, yeni personel 
alımı tercihinde, mülakat uygulaması yerine daha adil, 
hakkaniyetli, ehliyet ve liyakat ölçülerine göre istihdamı 
yeniden düşünmelidir. Maşeri vicdanı yaralayan, hakkaniyet 
kriterleri tartışmaya açık sözleşmeli öğretmenlik istihdamı 
uygulamasına da, bunun yolu olan mülakatla öğretmen 
alımına da karşıyız. Öğretmen istihdamında güçlük çekilen 
bölgelerdeki sorunun çözümü; sözleşmeli öğretmenlik, yer 
değiştirme yasağı gibi palyatif yollarla değil, söz konusu 
bölgelerde öğretmenlerin kalıcı olarak görev yapmalarını 
teşvik edecek katkılarla mümkündür. 

İstihdamda güçlük çekilen yerlerde teşvik sistemi hayata 
geçirilmelidir 

Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olmak üzere, 
istihdamda güçlük çekilen yerlerde en büyük eğitim sorunu 
kalıcı öğretmen istihdamının sağlanamamasıdır. Bugün 
söz konusu bölgelerde bir öğretmenin görevde kalma 
süresi ortalama 1,5 yıldır. Bu durum, eğitim-öğretimde 
ciddi sıkıntılara neden olmaktadır. Sorunun diğer boyutu, 
öğretmen açığının en çok bu bölgede bulunmasına rağmen 
deneyimli öğretmenlerin bölgede çalışmak yerine bir an 
önce diğer bölgelere gitmesidir. Bu açığı kapatmak amacıyla 
zorunlu hizmet yükümlülüğü getirilmişse de, bunun soruna 
kalıcı bir çözüm getirmediği ortadadır. Eğitim çalışanlarına, 
zorunlu hizmet bölgelerinde görev yapmaları halinde illerin 
mahrumiyet durumlarına göre ilave özel hizmet tazminatı 
ödenmesi, hem bölgenin eğitim çalışanı açığının kapatılması 
hem de bölgenin zorluğuna göre eğitim çalışanının yaşamış 
olduğu mağduriyetin giderilmesi bakımından gereklidir. 

Tüm öğretmen ihtiyacı kadrolu olarak karşılanmalıdır 

Bir ülkede eğitim fakültelerinden mezun olup atama bekleyen 
300 binin üzerinde öğretmen adayı ve o ülkenin eğitim 
kurumlarında 100 bine yakın öğretmen ihtiyacı varsa, bu, bir 
çarpıklığın olduğunun göstergesidir. Söz konusu çarpıklık 
düzeltilmediği sürece sıkıntılar devam edecektir. Bakanlığın 
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doğrultusunda herkesin yararlanmasına açık, özgün, maddi 
ve manevi açıdan tatminkâr bir kariyer sistemi ivedilikle 
hayata geçirilmelidir. 

Nitekim Ekim 2009 tarihli Kurum İdari Kurulu’nda, 
“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 başlatılarak en kısa zamanda 
sonuçlandırılması” kararı alınmıştı. Bakanlık, altına imza attığı 
kararların gereğini yapmalıdır. 

Ek ders esaslarındaki adaletsizlik sona erdirilmeli,  
ders ücretleri artırılmalıdır 

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, 11 yıldır 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 ivedilikle 
giderilmeli, ek ders birim ücreti artırılmalıdır. 

Ders kitapları ve yardımcı kaynaklar hazırlanırken özen 
gösterilmelidir 

Yeni müfredat çerçevesinde yazılan ders kitaplarının 
içeriklerinin hazırlanması çok önemli ve özen isteyen 
bir konudur. Müfredatın öngördüğü kazanımlara hizmet 
etmeyen, hedeflenen davranışı gerçekleştirmeyen kitap 
içerikleri fayda yerine zarar vermektedir. Ayrıca, bu kitaplar 
velilere külfet getirmeyecek, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek şekilde hazırlanmalıdır. 

süresi sona eren yöneticilerin norm kadro fazlası öğretmen 
konumuna düşecek olmaları gibi sebepler dikkate alındığında, 
mevcut durumda yönetici görevlendirme sürecinde aday ve 
nitelikli/tecrübeli sıkıntısı yaşanması kuvvetle muhtemeldir. 
Bu itibarla mahkeme kararları da gözetilerek, yürütülebilir ve 
kalıcı bir yönetici görevlendirme sistemi kurulmalıdır. 

Mağduriyet oluşturan öğretmenlerin yer değişikliği 
sorununa kalıcı çözüm getirilmelidir 

Bu dönemde öğretmenlerin aile bütünlüğünün sağlanması 
konusunda hassasiyet gösterilmesi, birkaç defa başvuru 
alınarak eşlerinden ayrı öğretmenlerin aynı ilçede 
buluşturulması önemli bir adım olmakla birlikte, öğretmen 
atama konusunda sürdürülebilir bir politikaya ihtiyaç var. 
Öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değişikliği taleplerinin 
yerine getirilememesi, motivasyon kaybının yanında mesleki 
yabancılaşma, psikolojik rahatsızlık, eğitimin niteliğinin 
artırılamaması, çalışma barışının bozulması gibi sorunlara 
yol açmaktadır. Bu itibarla, özellikle mazerete bağlı yer 
değişikliği işlemlerinde il ve ilçe emri uygulaması keyfilikten 
çıkartılarak yönetmelik hükmü haline getirilmelidir. Yer 
değişikliği talepleri tümüyle karşılanmalı; tüm taleplerin 
yerine getirilmesinin imkânsız olması halinde ise en azından 
ilçeler arasındaki uzaklık ve ulaşım güçlüğü gibi kriterler 
dikkate alınarak mağduriyetleri en üst düzeyde bulunan 
öğretmenlere münhasır bir düzenleme yapılmalıdır. 

Öğretmenlik mesleği için adil bir kariyer sistemi 
geliştirilmelidir 

Anayasa Mahkemesi’nin Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında 
Yükselme uygulamasına yönelik olarak verdiği iptal kararı ve 
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun mahkeme kararıyla 
kariyer basamağı unvanı elde edilemeyeceği noktasındaki 
içtihadı sonrasında kariyer basamakları sürecinin yasal 
belirliliğe kavuşturulmaması, adeta unutulmaya terk 
edilmesi, pek çok hak kaybına neden olmuştur. 2006 
yılından bu yana öğretmen kariyer basamaklarına ilişkin 
uygulama yapılmamaktadır. Paydaşların görüşleri ve talepleri 
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konulmadığı bir vasattan sağlıklı bir çözümün çıkması tabii 
ki mümkün değildir. Rotasyon, performans değerlendirme, 
sözleşmeli öğretmenlik uygulaması ve yeterlilik sınavı 
gibi Bakanlık bürokrasisinin kerameti kendinden menkul 
buluşlarının boy gösterdiği bu belgenin, eğitime ve de 
öğretmenlik mesleğine katkı sunmak bir yana eğitim 
çalışanlarının motivasyon kaybına ve çalışma hayatının 
bozulmasına yol açacağı açıktır. Bu itibarla Bakanlık, 
çalışanların sesine kulak vermeli, uygulanması ve yürütülmesi 
zarardan başka bir sonuca yol açmayacak bu belgeyi yeniden 
ele almalıdır. 

Öğretmenleri geren değil, geliştiren planlamalar 
yapılmalıdır 

Öğretmen Strateji Belgesi’nde bütün öğretmenler için zorunlu 
bir performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi 
öngörülmüştür. Yine Bakanlık yetkililerince bu hususta adım 
atılmak istendiği uzun süredir bilinmektedir. Bakanlığın hukuki 
ve kanuni dayanağı olmayan performans değerlendirmesinde 
ısrar etmesinin gerekçesi ortada yoktur. Eğitim gibi uzun 
erimli bir süreçte eğitimin kısa vadeli nicel sonuçlarının 
yanında uzun vadeli nitel sonuçlarının da olduğu, eğitimin 
yansıma ve dışsallığının yüksek olduğu bilinen bir gerçektir. 
Sonuçları hemen alınamayan bir süreçte, anlık veya kısa vadeli 
performans ölçümü mümkün olmamaktadır. Öğretmenden ne 
beklediğimizi belirlemeden önce öğretmen yetiştirmeden ne 
beklediğimizi ortaya koymamız gerekmektedir. Uygulanabilir 
olmayan dayatmalar yerine eğitimden beklenenler ekseninde 
öğretmenden beklentiler ortaya konulmalı ve bu doğrultuda 
öğretmenlere daha fazla destek sağlanmalıdır. 

Öğretmenler rotasyon değil, motivasyon bekliyor 

Rotasyon sisteminin işlevsel ve aktif hal getirilmesi de 
Öğretmen Strateji Belgesi’nde öngörülmüştür. Eğitim-Bir-
Sen olarak, bahse konu düzenlemeyle ilgili, yönetmelik 
taslağının kamuoyuna yansıdığı andan itibaren, tepkimizi 
ortaya koymuş; rotasyon uygulamasını “kavimler göçü” 
olarak nitelendirerek ‘rüyanızda bile görmeyin’ diyerek karşı 
çıkmıştık. Eğitimin ve öğretmenlerin çözülmesi gereken pek 

Okulların bütçe sorunu ivedilikle çözüme 
kavuşturulmalıdır 

Okullara bütçe verilmemesi nedeniyle birçok sorun 
yaşanmaktadır. Okulların zaruri harcamaları için okul aile 
birlikleri tarafından üretilmeye çalışılan çözümler, başvurulan 
yollar yetersiz kalmaktadır. 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 bir an evvel geçilmeli, velilerden para talep 
etme dönemi sona erdirilmelidir. 

Açık öğretim liseleri başarısız öğrenci deposu olmaktan 
çıkarılmalıdır 

2008 yılından itibaren açık öğretim lisesine kayıtlarda ciddi 
bir artış meydana gelmiş, son yıllarda TEOG ile birlikte açık 
öğretime yeni kayıt sayıları daha da artmıştır. Açık öğretim 
lisesi, nitelikli bir alternatif olmaktan ziyade sistemde 
başarısız öğrencilerin yönlendirildiği depo kurum haline 
gelmiştir. Bakanlık açık öğretimi başarısız öğrencilerin 
mecburen devam etmek zorunda oldukları bir kurum 
olmaktan çıkarmaya, bununla birlikte demokratik ve esnek 
bir eğitim alternatifi olarak yeniden tanımlamaya yönelik 
çalışmalar yapmalıdır. Diğer taraftan, TEOG sınav puanları 
üzerinden yeterli başarıyı gösteremeyen öğrencileri örgün 
eğitim içinde tutacak ve yetersizliklerini giderici telafi 
eğitimleri almalarını sağlayacak bir politika geliştirilmelidir. 

Stratejisi olmayan ‘Öğretmen Strateji Belgesi’ yeniden ele 
alınmalıdır 

Gerçek bir strateji belgesinden beklenen, öncelikle eğitim 
sisteminin ve bu kapsamda öğretmen istihdamı, çalışma 
şartları, yeterlilikleri, eğitim sisteminin mevcut durumu 
ve sorunlu alanları tespit etmesi, devamında ise bunlara 
yönelik kısa, orta ve uzun vadeli çözüm önerileri içeren 
planlama yapmasıdır. Ancak Bakanlığın hazırladığı Öğretmen 
Strateji Belgesi’nde bu türden bir stratejik yaklaşıma 
rastlanmamaktadır. Sorunun doğru ve net bir şekilde ortaya 
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TEOG’un tartışılması olumlu bir adımdır 

16/09/2017

Türkiye’de ortaöğretime geçiş sistemleri hep tartışılmıştır ve 
hâlâ da tartışılmaktadır. AK Parti Hükümetleri döneminde çok 
sayıda ortaöğretime geçiş sistemi denenmiştir. Bu çerçevede, 
LGS, OKS, üç aşamalı SBS, tekli SBS ve son olarak da 2013-2014 
öğretim yılından itibaren TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime 
Geçiş Sistemi) sistemleri uygulanmıştır. Geçiş sistemleri; 
merkezi sınav baskısının eğitim sistemi ve öğrencileri 
olumsuz etkilediği, öğrencilerde aşırı stres ve kaygıya neden 
olduğu, öğrencilerin okul dışı kaynaklara (dershanelere) 
yöneldiği, aile bütçesine ek yük bindirdiği ve okulların 
öneminin azaldığı gibi gerekçelerle değiştirilmiştir. Tuhaf 
olan husus, bahsedilen sorunları ortadan kaldırma iddiasıyla 
yeni getirilen sınav ve geçiş sistemleri de bir süre sonra aynı 
gerekçelerle uygulamadan kaldırılmıştır. Son olarak, TEOG da 
bahsedilen sorunları çözmek üzere uygulanmaya konmuştur. 
Ancak, TEOG’un uygulamaya konmasının üzerinden dört 
yıl geçmesine rağmen, hedeflerini gerçekleştiremediği 
görülmüştür. Bundan dolayı, Türkiye’nin en büyük eğitim 
sendikası olan Eğitim-Bir-Sen, Eğitime Bakış’ın yeni sayısında 
TEOG’un yol açtığı sorunları gündeme almıştır. 15 Eylül 2017 
günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı 
bir televizyon programında da TEOG’a karşı olduğunu açık 
yüreklilikle ifade etmesi de TEOG’un ortaöğretim sisteminde 
ciddi sorunlara yol açtığının ve gelinen noktada artık TEOG 
sistemiyle devam edilemeyeceğinin net bir ifadesidir. Uzun 
bir süredir sendikamızın da gündeminde olan TEOG sisteminin 
yol açtığı sorunlar hakkında aşağıdaki hususları kamuoyunun 
dikkatine sunmayı bir borç biliyoruz:

TEOG ile birlikte 2014 yılından itibaren hedeflenenin tam 
tersi bir gelişme yaşanmış ve artık bütün liseler merkezi 
sınavla öğrenci almaya başlamıştır. Bu ise bütün liselerin 
hiyerarşik bir şekilde sıralanmasına neden olmuştur. Fen ve 
Sosyal Bilimler Liseleri ile Anadolu Liseleri arasında, Anadolu 
Liseleri ile İmam-Hatip ve Meslek Liseleri arasında büyük bir 
başarı farkı söz konusudur. TEOG ile birlikte liseler arasındaki 
kalite farkları daha da artmıştır; bu ise fırsat eşitliği ilkesini 
derinden zedelemektedir. 

çok sorunu varken rotasyonun çözüm değil, yeni bir sorun 
alanı haline geleceğine vurgu yapmıştık. Yakın zamanda 
proje okulları yönünden rotasyonun Milli Eğitim Bakanlığı’nca 
denendiği ve bir sonuç alınamadığı da bilinmektedir. Bakanlık 
norm kadro fazlası öğretmenlerin atamasıyla beraber, ülke 
genelinde 155 proje okulunda 8 yılını dolduran 1.187 öğretmeni 
rotasyona tabii tutmayı kararlaştırılmış, ancak süreç 
tamamlanamadan geri adım atılmak zorunda kalınmıştır. 
Bakanlık, bu tür ‘örnek uygulamalardan’ ders almalı, dar 
kapsamlı bir grupta bile uygulayamadığı rotasyonu 950 bin 
öğretmene nasıl uygulayacağı konusunda yeniden düşünmeli, 
olumsuz sonuçlara ve mağduriyetlere sebebiyet vermeden 
rotasyon düşüncesinden vazgeçmelidir. 

Kılık-kıyafet özgürlüğü darbe kalıntısı yönetmeliğin 
boyunduruğundan kurtarılmalıdır 

Darbe ürünü, demokrasiye ve insan haklarına aykırı kılık-
kıyafet yönetmeliğinin değiştirilmesi için ilk adımı atmak Millî 
Eğitim Bakanlığı’na düşmektedir. Bakanlığın merkez ve taşra 
teşkilatı ile bağlı tüm kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar, 
mesai saatleri içinde ve resmi görevlerinin ifasında, mevcut 
yönetmelik hükümlerine bağlı kalmaksızın, milletimizin 
değerlerine ve toplumca genel kabul görmüş esaslara göre 
kılık-kıyafetlerini serbestçe seçebilmelidir. Bu konuda 
başlattığımız sivil itaatsizlik eylemi, talebimiz karşılanıncaya 
kadar devam edecektir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, bilgiye, bilmeye, başarmaya 
odaklanmamızın daha bir önem kazandığı gerçeğiyle yeni 
dönemin daha rahat, aydınlık, umut dolu gelişmelere vesile 
olmasını temenni ediyoruz. Özlenen başarıya ulaşmak için 
başta öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz, eğitim çalışanlarımız 
olmak üzere, öğrenci ve veliler olarak herkesin, her birimizin 
yapacağı çok güzel, iyi şeyler mutlaka vardır. Her birimiz 
yeni eğitim döneminin heyecanını görevimizin idrakinde bir 
sorumlulukla yaşayabiliriz, yaşamalıyız. 

İnsanları eğitimli, bilgi ve yüksek değerlerle donatılmış Yeni 
Türkiye’nin gerçek anlamda yolunu, ufkunu açacak bir eğitim 
düzenine kavuşma heyecan ve beklentisi ile yeni eğitim-
öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyoruz. 
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gruptaki öğrenciler belli okullarda toplanmaktadır. En düşük 
başarı düzeyindeki öğrencilerin bir arada olması ise, başarı 
düzeyi farklı öğrenciler arasındaki akran öğrenmesinin ve 
rekabetin gerçekleşmesine engel olmaktadır. 

TEOG yerleştirme sistemi, bütün öğrencileri başarılarına 
göre sıralamakta ve etiketlemektedir. Tüm öğrencilerin 
puan üstünlüğüne göre liselere merkezi olarak yerleştirildiği 
TEOG sisteminden vazgeçilmesi elzemdir. Eğitim-Bir-Sen 
olarak, öğrencilerimizin geleceğe dönük hedeflerinde hayati 
bir öneme sahip olan temel eğitimden ortaöğretime geçiş 
sürecinin paydaşların görüşleri de alınarak yeniden ele 
alınması gerekmektedir. 

Bu hususta, tüm öğrencilerin merkezi olarak liselere 
yerleştirilmesinden acilen vazgeçilmeli ve öğrencilerin 
evlerine en yakın okula gitmelerinin esas olduğu bir sistem 
geliştirilmelidir. Böyle bir uygulama ile öğrencilerin ve 
velilerin büyük bir bölümü merkezi yerleştirme kaygısından 
uzaklaştırılmış olacak, sadece belli sayıdaki öğrencinin 
seçilmiş liseler için yarışması sağlanacaktır. Böylece, bütün 
liseler heterojen bir öğrenci kitlesine kavuşacak, liseler 
arasındaki başarı uçurumu kapanacak ve her liseden başarılı 
öğrencilerin çıkması mümkün olacaktır. 

Tüm öğrencilerin merkezi sınava girmesi ve merkezi olarak 
yerleştirilmesi yerine çok daha az sayıda öğrencinin az 
sayıda seçici liseye yerleştirildiği bir sistem benimsenmelidir. 
Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve bazı Anadolu, Anadolu 
İmam Hatip ve Anadolu Mesleki ve Teknik Liselerinin seçici 
okul olarak tanımlanması ve bu okullara az sayıdaki en 
başarılı öğrencilerin gelmesi sağlanmalıdır. 

Öğretmen işi ile eşi arasında tercih yapmaya 
zorlanamaz 

21/09/2017 

Millî Eğitim Bakanı bir haber kanalında sarf ettiği “Sözleşmeli 
öğretmen ya eşini ya işini tercih edecek” şeklindeki ifadeyle 
öğretmenlerimizi derinden üzmüştür. 

Aile birliğini ve bütünlüğünü koruma ilkesi, gerek anayasamızda 
gerekse uluslararası hukukta devletin vatandaşa karşı 

Şimdiye kadar uygulanan TEOG’un, tek bir sınav yerine 
iki dönemde ikişer güne yayılarak yapılması, öğrenciler 
üzerindeki tek sınav baskısını azaltmıştır. Bu durum, 
önceki sınavlarla (LGS, OKS, SBS) kıyaslandığında olumlu 
olarak değerlendirilebilecek özellikleridir. Ancak, bütün 
liselere sınavla öğrenci seçilmesi ve yerleştirilmesi mantığı 
nedeniyle TEOG, şimdiye kadar olduğundan çok daha yoğun 
bir şekilde eğitim sistemi, çocuklar ve aileler üzerinde baskı 
oluşturmaktadır. Bir başka ifadeyle, TEOG ile birlikte tüm 
okulların artık bir puanının olması nedeniyle, öğrenciler daha 
iyi bir liseye gidebilmek için aileleri ile birlikte yoğun bir uğraş 
vermektedir. Bu ise çocuklardaki sınav kaygısını ve stresini 
artırmakta, okul dışı kaynaklara yöneltmekte ve tamamen 
akademik başarı hedefli bir hayatı dayatmaktadır. 

Tüm öğrencileri merkezi olarak yerleştirme çabası, 
yerleştirme sürecinde birçok soruna neden olmaktadır. 
TEOG’la birlikte tüm öğrencilerin merkezi olarak puan 
üstünlüğü ve tercihe göre yerleştirilmesi yapıldığından, her 
yıl binlerce öğrenci herhangi bir okula yerleştirilememekte 
ve zorunlu olarak açık liseye aktarılmaktadır. Buna ilaveten 
öğrenciler ilk yerleştirildikleri okuldan memnun olmadığından, 
farklı okullara kayıt olmak için birkaç hafta nakil süreçleri ile 
uğraşmaktadır. Örneğin, 2015 yılında 1,1 milyon öğrencinin 
yaklaşık 450 bininin nakil talebinde bulunmuş olması, 
yerleştirme sistemindeki yaygın memnuniyetsizliği 
göstermektedir. Yerleştirme ile nakil işlemleri okullar 
açıldıktan sonra da devam etmektedir. Ayrıca, yerleştirme 
puanları sonucunda oluşturulan okul sıralamaları nedeni ile 
öğrenciler kendi mahallesinde bulunan liseden ciddi hiçbir 
farkı bulunmayan başka bir liseye gidebilmek için sınav ve 
yerleştirme kaygısı yaşamakta, yerleştirme sonrasında ise 
birçok öğrenci her gün servislerle yol kat etmekte ve aileler 
ekstra masraflarla karşı karşıya kalmaktadır. 

Her okulun bir puanının oluşması sonrasında her okul taban 
puanına göre toplum tarafından etiketlenmeye başlamıştır. 
Bu süreçte başarısız olan meslek ve İmam Hatip Liseleri 
özellikle olumsuz olarak etkilenmektedir. 

Tüm öğrencilerin puan üstünlüğüne göre yerleştirildiği 
TEOG yerleştirme sistemi ile birlikte başarı düzeyi en düşük 
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Sorun öğretmen performansı değil, yanlış eğitim 
politikalarıdır 

 25/10/2017 

Millî Eğitim Bakanlığı, her başarısızlığın veya her olumsuz 
gidişin tek sorumlusunun öğretmen olduğu düşüncesinden 
vazgeçmeyeceğini 24 Ekim 2017 tarihinde bazı illere 
gönderdiği yazıyla bir kez daha ortaya koymuş oldu. Her 
seferinde alanda uygulayıcı olan öğretmenin performansını 
ölçmek isteyen anlayışın aldığı kararların sıhhati konusunda 
hiç düşünmemesi, sürekli her şeyden müstağni bir ruh 
haliyle hareket etmesi eğitimin en büyük sorunudur. Kaldı ki 
öğretmenlik, doğası itibarıyla sürekli denetime, eleştiriye ve 
değerlendirmeye açık bir meslektir. Bir öğretmen başarı ya 
da başarısızlık durumuyla sürekli yüzleşme içerisindedir. Asıl 
sıkıntı, başarısız olduğu halde hiçbir şekilde değerlendirmeye 
tabi tutulmayanların bulunmasıdır. 

Son yıllarda özel sektör özentisiyle iş dünyasının dinamiklerini 
ve çalışma ilişkilerini kamuya aktarırsak, kamu hizmetinin 
niteliğinin artacağı şeklindeki ‘patron anlayışı’ bizim için 
bazı maceraları da beraberinde getirmektedir. Bu hatalı 
düşünce tarzının son örneği Milli Eğitim Bakanlığı’nca 
hazırlanan Öğretmen Strateji Belgesi’ne yansımış, söz konusu 
belgede “bütün öğretmenler için zorunlu bir performans 
değerlendirme sisteminin geliştirilmesi” eylem hedefi yer 
almıştır. 

Öğretmen Strateji Belgesi, taraflarca istişare edilip revize 
edilmeye muhtaç, yürütülebilirliği tartışmalı bir belgeyken, 
bakanlığın bunu pilot illerde seçilen okullarda alelacele 
uygulamaya koymaya çalışması asla kabul edilemez. Millî 
Eğitim Bakanlığı’nın aceleci ve plansız bir tavırla hukuki ve 
kanuni dayanağı olmayan, öğretmene, öğrenciye ve eğitime 
somut hiçbir katkısının olmayacağı açık olan performans 
değerlendirme sistemini uygulamaya koymaktaki bu gereksiz 
ısrarı, hatalara ve mağduriyetlere sebep olacaktır. 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın performans ölçümü, başarı 
değerlendirmesi, rotasyon gibi konularda son on yıllık süreçte 
yaptığı hazırlıkları ve girişimleri biliyoruz. Bunların hepsinin 

görevleri arasında sayılmıştır. Anayasanın “Ailenin korunması 
ve çocuk hakları” başlıklı 41. maddesinde ailenin toplumun 
temeli olduğu vurgulanarak, devletin ailenin huzuru ve refahı 
ile özellikle ananın ve çocukların korunmasını sağlamak için 
gerekli tedbirleri alacağı; her çocuğun korunma ve bakımdan 
yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana 
ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme 
hakkına sahip olacağı ifade edilmiştir. 

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin 
Sözleşmenin “Haklar ve Özgürlükler” başlıklı 1. bölümünün 
“Özel hayatın ve aile hayatının korunması” başlıklı 8. 
maddesinde de herkesin özel ve aile hayatına, konutuna ve 
haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahip olduğu 
hükmüne yer verilmiştir. 

Nitekim ILO ve UNESCO’nun ortak kararı olan Öğretmenlerin 
Statüsü Tavsiyesinde “Evlilik, kadınların öğretimde bir 
konum (makam) elde etmelerine ve onu korumalarına 
engel olmamalıdır. Evlilik, onların ne ücretini ne de çalışma 
koşullarını etkilemelidir” ve “Aile yükümlülükleri olan kadın 
öğretmenin oturduğu yerde bir konum (makam) edinmesini 
sağlayan ve her ikisi de öğretim (öğretmenlik) mesleğinde 
bulunan eşlerin birbirine yakın yerlere ya da aynı kuruma 
atanabilmelerine olanak veren önlemler alınmalıdır” 
hükümleri yer almaktadır. 

Uluslararası hukuk ve ülkemiz hukuku, aile birliğinin 
sağlanmasını ve bütünlüğünün korunmasını devletin 
vatandaşına karşı başlıca görevleri arasında saymasına 
rağmen, eşleri atandıkları yerden başka bir yerde çalışan 
öğretmenleri işleri ve eşleri arasında tercihte bulunmaya 
zorlamak, hukukun ihlali olduğu kadar insan haklarına saygı 
göstermeyen eski Türkiye’den kalma kötü bir alışkanlık 
örneğidir. 

657 sayılı Kanun dahi yer değiştirme suretiyle atamalarda 
aile birliğinin muhafazasını esas almış iken bu temel insan 
ve çalışan hakkını görmezlikten gelmek, öğretmenlerin 
motivasyonlarının kaybına, çalışma barışının bozulmasına 
ve mesleğin itibarına zarar vermektir. Öğretmenler, işi ile eşi 
arasında bir tercihte bulunmaya zorlanmamalıdır. 
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Sistemli, planlı ve istişareye dayanmayan hiçbir proje, başarılı 
olmamıştır, olmaz da. Ülke olarak, yıllardır sancısını, sıkıntısını, 
stresini yaşadığımız nokta burasıdır. Yerel değerlere dayanan 
evrensel bir eğitim sistemini kuramayışımızın temel sebebi 
bundan kaynaklanmaktadır. Öğrencileri sürekli başka yönlere 
kanalize eden, velileri tedirgin eden ve sık sık değiştirilmek 
zorunda kalınan sınav sistemleri de böyle bir anlayışın 
ürünüdür. Geçmişte LGS, OKS, SBS, ÖSS, ÖYS, LYS gibi, nice 
harfleri değişen ama kaderleri değişmeyen sistemler aynı 
mantığın kısır tezahürüdür. 

Kaldırılacak sistemin eksikliklerinin ne olduğunu paylaşmadan, 
yerine getirilecek olanı kararlaştırıp olgunlaştırmadan, tüm 
bunları yaparken de paydaşlarla tartışıp istişare etmeden 
kurulan sınav sistemlerinin birçok sıkıntıyı da beraber getirdiği 
tecrübelerle bilinmektedir. Bir süre sonra tartışmaya açılan, 
önce öğrencilerimiz, sonra veliler üzerinde olumsuz etkileri 
görülen sistemler kaldırılmak zorunda kalmaktadır. Yanlışı 
terk ederken gösterdiğimiz acelecilik, yapım aşamasında bir 
hıza dönüşmemekte; yetkililer, konuya katkıda bulunacak kişi 
ve kurumlarla bir araya gelmekten imtina etmekte, durum 
böyle olunca da, ya ortaya kabul gören bir model çıkmamakta 
ya da enine boyuna tartmadan, tartışmadan yöneldiğimiz 
modeller de geriye yönelik tadilat görmektedir. 

Raporlarımızda bugün ortaya çıkan sorunlara   
dikkat çekmiştik 

Sendika olarak, eğitimin diğer alanlarıyla olduğu gibi, bu 
konularda da defalarca açıklamalar yaptık, araştırmalar 
gerçekleştirdik, raporlar hazırlayıp kamuoyu ve yetkililerle 
paylaştık. Ortaöğretime geçiş ve yükseköğrenime giriş 
konusunu da, Eğitime Bakış 2016 ve Yükseköğretime Bakış 
2017 raporlarımızda ele aldık, eksikliklerin altını çizdik, bugün 
yaşananlara o günden dikkat çektik. 

TEOG konusunda en büyük sıkıntının sınav boyutunda değil, 
aksine sınav puanına dayalı merkezi yerleştirme olduğunu, bu 
konuda bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu ifade etmiştik. 
Yükseköğretime girişte ise ortaöğretim öğrencilerinin 
standart testlerde düşük başarı düzeyleri, öğrenci başarısını 

tek ortak noktası, ilgili tarafların fikirlerinden ve paydaşların 
katkısından yoksunluktur. Öğretmen Strateji Belgesi’ndeki 
öğretmenin mali ve sosyal haklarıyla ilgili özendirici başlıklarla 
ilgili hiçbir adım atılmamışken, performans konusunda 
acele adım atılmış olması da öğretmenler adına ayrıca 
düşündürücüdür. Bunların olmadığı bir zeminde başarıyı, 
performansı ölçme iddiası, başarı ilanı ya da başarısızlık 
ithamı yapmaya yönelik bir sistemi hayata geçirme aceleciliği 
artık alışkanlık haline gelmiş; her işin ya geri döndüğü ya atıl 
kaldığı ya da mahkemeye konu olduğu bir kaotik durum hasıl 
olmuştur. 

Öğretmene not vererek değerlendirme çabası, daha önce 
farklı bir şekilde denenmiş ve okullarda huzurun kaçtığı, 
motivasyonun bozulduğu, iş barışının sarsıldığı çok net bir 
şekilde görülmüştür. Mahkemelik olan bu tecrübeden istifade 
etmeyen, yaşananlardan ibret almayan, sahadan değil, 
masadan politika belirleyen bu anlayışın performansının 
değerlendirilmesi bugün eğitimin en büyük ihtiyacıdır. 

Motivasyon üretmek yerine motivasyonu bitirmek anlamı 
taşıyan bir içerikle performans sistemi kurulacağını düşünmek 
hem yorucu hem de yıpratıcı süreçlere kapı aralayacaktır.  
Sınıfta ter akıtan bir öğretmeni çalışmadığı iddiasıyla 
yaftalamak yerine fedakârlığı ve başarısı görülmeyen bir 
öğretmeni bulup ödüllendirmek daha iyi bir kamu hizmetinin 
anahtarıdır. Bakanlık bu konuda ille de bir çalışma yapacaksa 
mahkeme kararlarıyla felç olan kariyer basamakları sistemini 
yeniden ele alarak başarılı olan öğretmenlere bir kariyer 
koridoru açmalıdır. 

YKS tatminden TEOG tahminden uzak görünüyor 

25/10/2017 

Eğitim, ülkelerin geleceklerinin şekillenmesinde önemli bir 
fonksiyona sahiptir. Bilimde, teknolojide, sanatta, edebiyatta 
gelişen, öncü olan ülkeler incelendiğinde, nitelikli bir 
eğitim sistemine sahip oldukları görülecektir. İyi bir eğitim, 
gelişmenin, gelişmiş ülke olmanın, medeniyet kurmanın 
anahtarıdır. Bunun farkında olan ülkelerin önceliği eğitim 
olmakta, başarılı insanların yetiştirilmesi için en büyük değer 
her zaman bu alana verilmektedir. 
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getirilmeden Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 
açıklanması, halen bir eksiklik olarak görülmektedir. 

YGS’ye ve LYS’ye göre yeni sınavın fiilen tek aşamaya indirilmiş 
olması ve toplam soru sayının azaltılmış olması, ölçme ve 
değerlendirme ilkeleri çerçevesinde değerlendirildiğinde, 
sınavın geçerliğini azaltmıştır. Soru sayısının azaltılması aynı 
sayıdaki nette çok fazla sayıda öğrenci istifleyecek, daha 
nitelikli bir sıralama yerine dar aralıklara yığma yapacaktır. 

Adayların girecekleri sınavların kapsamlarının daraltılarak 
bazı derslerden hiç soru sorulmayacak olması, ortaöğretimi 
olumsuz etkileyecektir. Bu kapsam daraltması, öğrencilerin 
tek yönlü bir şekilde yetişmesine, temel Sosyal ve Fen Bilimleri 
alanındaki dersleri ihmal etmelerine; ayrıca, özellikle sayısal 
ve eşit ağırlık alanında tercihte bulunacak öğrencilerin lise 
öğrenimlerinde temel Sosyal Bilimler derslerini es geçmelerine 
neden olacaktır. Kısacası, öğrenciler sınavda yapmak 
zorunda olmadıkları ders gruplarını ihmal edeceklerdir. Bu 
durum ise lise eğitimini olumsuz etkileyecektir. Sadece belirli 
dersleri merkeze alarak, diğer dersleri dışlayarak, öğrencinin 
ilgi alanının dışına iterek, belli dersleri tamamen ağırlıklı hale 
getirip diğer dersleri kötürümlüğe sürükleyecek anlayış doğru 
bir ölçme anlayışı değildir. Her ne kadar tarih dersiyle ilgili 
küçük bir adım atılmış olsa da, sosyal alan derslerini dışarıda 
bırakan mantık yanlış, din kültürü ve ahlak bilgisi ve felsefe 
derslerinden hiç soru dahi sormayan bir ölçme hatalı ve 
değerlendirme de haksızdır. Kapsam geçerliliğini artıracak, 
okulda alınan eğitimi ve öğrenilen dersleri kuşatacak bütün 
derslerin formülasyonda yerinin ve payının olduğu bir sistem 
daha adil bir sistem olacaktır. Bu kapsamda din kültürü ve 
felsefe derslerinden de soru sorulması kaçınılmazdır. 

Bu haliyle yeni sistem, sosyal alan başarısını önemsiz hâle 
getirdiği için, imam hatip liselerinin ve meslek liselerinin 
yükseköğretime girişlerini daha da zorlaştıracaktır. 

İki sınavın aynı gün yapılması ve ilk aşama sınavın sonuçları 
açıklanmadan ikinci aşama sınava girilmesi, aşamalı sınav 
mantığına aykırıdır. Yeni sistemde iki oturumun aynı günde 
yapılacak olması, fiilen aşamalı sistemin kaldırılması 

etkileyecek düzeyde sınav kaygısı, boş kalan kontenjanlar, 
sınavların lise eğitiminin bütününü kapsamaması gibi sorun 
alanlarının varlığını gözler önüne sermiştik. 

Belli bir grubu seçen ve yerleştiren değil, tüm öğrencileri 
hayata hazırlayan bir sistem kurulmalıdır 

Ortaöğretim sistemine yerleştirmedeki en büyük sorun, 
merkezi sınavın var olmasından ziyade, merkezi sınavın 
zorunlu olarak bütün öğrencilere uygulanması ve tüm 
öğrencilerin bu sınav sonuçlarına göre merkezi olarak 
yerleştirilmesinden kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı, 
8. sınıftaki tüm öğrencilerin zorunlu olarak sınava girdiği, 
öğrencilerin hepsinin tüm okullara merkezi olarak puan 
üstünlüğüne göre yerleştirildiği TEOG’a benzer bir modelden 
kesinlikle kaçınmak gerekmektedir. Dahası, zaman zaman 
kamuoyuna yansıyan TEOG’a benzer merkezi bir yazılı sınav 
yapılması, tüm öğrencilerin bu sınava girmeye zorlanması ve 
bu sınav sonuçlarına göre tüm öğrencilerin merkezi olarak 
yerleştirilmesi, TEOG’un neden olduğu sorunları olduğu gibi 
devam ettirecektir. 

Yeni sınav ve yerleştirme sistemi tasarlanırken, öğrencileri 
okul dışı kaynaklara mecbur bırakmayacak, öğrenci 
başarısının okullarda heterojen olarak dağılacağı, yani hem 
genel liselerin hem de meslek liselerinin başarılı öğrencilere 
sahip olabileceği bir sistem amaçlanmalıdır. 

Bu şekilde, değişik meslek liselerinden, İmam Hatip 
liselerinden ve muhtelif mahalle liselerinden başarılı olan 
öğrencilerin gelecek kaygısı çekmeyeceği, çalışan ve başarılı 
olan herkesin emeğinin karşılığını alabileceği engelsiz, geçişli 
esnek modeller üzerinde durulmalıdır. 

Tüm sosyal alan derslerinden de soru sorulmalı, 
eksiklikler giderilmelidir 

Milyonlarca adayı, aileyi ve toplumun geleceğini ilgilendiren 
üniversiteye giriş sisteminde yapılacak değişikliklerin; 
eğitimin ilgili paydaşlarıyla görüş alışverişi yapılmadan, 
konunun hassas ve sıkıntılı noktaları tecrübeler ışığında 
değerlendirilmeden, dahası demokratik teamüller yerine 
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iradenin idareye dönüşmesidir. Cumhuriyet, millet iradesi 
kayıtsız şartsız egemen olduğu zaman güçlü, millî iradeyle 
bütünleşmediği zaman zayıftır. Zayıftır, çünkü varlığını isnat 
ettiği temel dayanağına uzak düşmüştür. Bu çerçevede, 
zaman içinde devlet ile millet arasına mesafe koyan vesayet 
odaklarının, daha çok da darbeler ve darbe düzenleri ile millet 
iradesini rehin aldıkları dönemlerde Cumhuriyet zayıflamış; 
ekonomik, sosyal ve siyasal düzende istikrar bozulmuş, ülke 
gerilemiştir. İstiklal ruhuyla kazandıklarımızın vesayetçi 
dayatmalarla gasbedilişini görmek kahredici olmuştur. 

İman ve özgürlük, millî irade etrafında birbirinden ayrılmaz bir 
bütünlük oluşturur. Ekonomik, askeri, siyasi, kültürel, sosyal 
alanda ilerlemek, bu bütünlüğün muhafazasıyla mümkündür. 
Esasen savaş dâhil bütün zor zamanlardaki millet direnişi, 
hayatı bu bütünlükle yaşamak içindir. O nedenle, cephede 
kazanılan zaferlerin nesiller boyu kalıcı olması için, akli, ilmî 
atılımlarla sürekli kılınması gerekir. 

Biz kültürel değerlerimizle uyumlu, onurlu bir egemenliğin 
her alanda üstün ve başarılı olmakla mümkün olduğuna 
inanıyoruz. Eğitimde, ilimde, kültürde, teknolojide yapılan 
çalışmalar, istiklal mücadelesinin gerçek tamamlayıcılarıdır. 
Asıl bu alanlardaki başarı ve kazanımlar millet olarak bizi özgür 
ve güçlü kılacaktır. Meşruiyetini milletten alan Cumhuriyet o 
zaman daha anlamlı ve önemli olacaktır. Ancak bilinmelidir 
ki, ihanet odakları, cephede zincir vuramadıkları milletimizi 
bilgi, bilim ve teknolojide geri bırakmak için kültürel, siyasi, 
ideolojik saldırıya geçmişlerdir. Daha vahimi, ülkemizde binbir 
alçak yüzüyle terör, iç karışıklıklar ve en son 15 Temmuz 
darbe ve işgal girişimi sahneye konulmuştur. 15 Temmuz, 
tıpkı İstiklal Harbi’nde olduğu gibi, doğrudan varlığımızı hedef 
alan emperyalist bir saldırıdır. Bu saldırının planlayıcıları, 
Türkiye’yi öncelikli hedef yaparak, bütün İslâm coğrafyasını 
bölmeyi, parçalamayı, dize getirmeyi amaçlamıştır. O gün 
sinesinde canlı tuttuğu Çanakkale ruhuyla darbeci ve işgalci 
hainlerin karşısına çıkan milletimiz, yeni bir istiklâl mücadelesi 
vermiştir. 15 Temmuz’da bütün kirli, karanlık plan ve oyunlar 
bozulmuştur. Şimdi her alanda sağlanacak gelişmeler, bu ruh 
ve zaferin doğal gereği olmalıdır. 

demektir. Farklı günlerdeki oturumlarda yapılan sınavlarda 
öğrenciler, herhangi bir oturumdaki dezavantajlarını diğer 
günlerdeki oturumlarda kapatmaya çalışmaktaydılar. Ancak 
yeni sistemde bunun yapılması mümkün görülmemektedir. 
Öğrencilerin sabah oturumundaki sınav sonuçları belli 
olmadan (belki de yeterli puanı almadan) ikinci sınava 
girmeleri usulen doğru gibi görünse de esasen yanlış bir 
uygulamadır. YÖK tarafından tasarlanan yeni yükseköğretime 
geçiş sistemi uygulamaya konulmadan evvel eleştirilerimiz ve 
tüm paydaşların da bu konudaki eleştiri ve önerileri dikkate 
alınarak revize edilmelidir. Toplumun yeni sisteme olan güven 
duygusu tesis edilmelidir. Aksi hâlde sorun çözmek için 
getirilen yeni sistem, yeni sorunların kaynağı olacaktır. 

İstişare meclisi geniş, kabul düzeyi yüksek bir sisteme 
ihtiyaç var

Milletin varlığı, dimağı, tasavvuru, idealleri, hayatı, hayalleri, 
istiklali ve istikbali ile doğrudan ilgili olan eğitimin sorunları, 
anlık etki ve tepkilerle düzenlenmemelidir. Hele nesnesi, 
öznesi, amacı, aracı insan olan eğitim meselelerini en insanî 
gerekçelerle bile olsa tartışmadan çözmeye çalışmak, 
yanlışın da ötesinde nesillerin yitirilmesine sebebiyet verecek 
vahim bir hatadır. 

Eğitim alanıyla ilgili çalışma yapılırken, bütün bu unsurlar göz 
önünde bulundurulmalı, örnek modellerden yararlanılmalı, 
çağın gerekleri dikkate alınmalı, mutlaka istişare edilerek 
farklı görüş ve önerilerden istifade edilmelidir. Aksi hâlde bu 
kısır döngü sürüp gidecektir. 

Cumhuriyet, millet iradesinin    
idareye dönüşmesidir 

28/10/2017 

Zor şartlarda, aynı inanç etrafında bütünleşerek var olma 
mücadelesi veren milletimiz, istiklal aşkı ve özgürlük 
ruhuyla işgalci devletlere karşı verdiği İstiklal Harbi’ni zaferle 
taçlandırarak, tarihe unutulmaz bir kahramanlık destanı daha 
eklemiştir. 

Cumhur, cumhuriyetin müşahhas dayanağıdır. Cumhuriyet, 
bağımsız ruh ve özgür benlikle yaşayarak güçlenen 
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tipçi, ideolojik koşullanmaların hezeyan nöbetine girmediği, 
eğitime gereken önem ve öğretmene hak ettiği saygı ana 
çerçevesinden bakılarak öğretmenlerimizin maddi, manevi 
problemlerinin aşılması için gerçekçi adımların atıldığı günler 
olarak görmek istiyoruz. Böyle bir idrak seviyesine sadece bir 
bugün değil, her zaman ihtiyaç var. 

Öğretmen, eğitimin temel unsurudur. Öğreten olmaksızın 
eğitim ve öğretim mümkün olmaz. Her şeyden evvel doğrudan 
insanla ilgili olması, bilgi, sevgi ve sabırla sürdürülmesi 
sebebiyle öğretmenlik gerçekten çok özel, hassas bir 
meslektir. Öğretmenler toplumun gerçek mimarlarıdır, öyle 
olmalıdır. İnsanımızın hamurunu yoğuran, ruhlarını nakış nakış 
dokuyan onlardır. Bir millet, geçmiş ve gelecek bağlantıları ile 
varoluş bilgi ve bilincini öğretmenleri ile canlı, sürekli kılar. 
Öğretmenler asırlar boyu bizi var ve anlamlı kılan bilincimizi, 
idealimizi inşa ederler. Hayalimizi biçimlendirir, umudumuzu, 
cesaretimizi, şecaatimizi çoğaltırlar. Bu bağlamda müşfik, 
naif, müfit davranışlarıyla çocuklarımıza rol model olan, 
geleceğimizi yoğuran unutamadığımız öğretmenlerimizin 
genel yekûn oluşturduğunu biliyoruz. Onlar, bizim ilim ve irfan 
göğümüzde parlayan yıldızlar; genç dimağlara yol gösterecek 
engin ufuklar gibidir. 

Öğretmenlik bilme, bildirme, anlama, anlatma, yenilenme, 
yenileme, görme ve gösterme mesleğidir. İnsana sorumluluk, 
kimlik, kişilik, güven, azim, şuur yükleme mesleğidir. 
Öğretmen, toplumun düşünen, araştıran dimağıdır. Millî 
eğitimle gözetilen anlam ve amaç, öğretmenle ete kemiğe 
bürünür, hayata katılır. O nedenle hiçbir sistem öğretmenden 
daha önemli ve etkili değildir. 

Öğretmenin etkilemediği bir kişi, ondan ilgisiz bir faaliyet 
yok gibidir. Toplumda önem kazanmış her kişi ve her tarihî 
şahsiyet üzerinde öğretmenlerin mutlaka hakkı ve payı 
vardır. Onun için, öğretmeni sadece örgün eğitim düzeni 
içinde düşünmemek gerekir. Hiç umulmayan bir yerde 
ve zamanda hiç umulmayan insanlar, hayatımızın yön 
bulmasında, kişilik ve kişiliğimizin istikamet kazanmasında, 
dahası bütün bir milletin silkinip kendine gelmesinde, yeni bir 
tasavvur edinmesinde unutulmaz bir etkiye sahip olabilirler, 

O nedenle, maddi ve manevi kalkınmamızı birlikte tamamlamak 
zorundayız. Bu realitelerin bilincinde olarak, neredeyse 
yüzyıla yaklaşan bir zaman sonrasında bugün, özgürlüğümüz, 
istiklalimiz ve istikbalimiz için ölümüne gösterdiğimiz onurlu 
direnişi taçlandırmak gibi bir sorumluluğumuz var. Bunun için, 
Eğitim-Bir-Sen olarak, fiziki şartlardan müfredata, seçme ve 
yerleştirme sistemine, amaçlarına, temel felsefesine kadar, 
eğitimde bir yenileniş hamlesini başlatmamız ve bu süreci 
başarmamız gerektiğine inanıyoruz. Ancak bu başarıyı 
sağlamamız halinde, millî egemenlik, uğrunda ödenen 
bedellere ve asaletine uygun anlamını bulabilir. 

Düşünen, doğruyu arayan, tartışan, sorgulayan, değerlerine 
saygılı, kendine güveni tam nesiller ve en önemlisi aynı milletin 
çocukları ve kardeşler olarak bu anlamı bulmalı, Cumhuriyeti 
bu duygu ve düşüncelerle yaşamalı, yaşatmalıyız. 

Öğretmene verilen değer her şeye değer 

23/11/2017 

Her alanda kalkınarak vatan ve millet varlığını ilelebet 
payidar kılma davamızın en sağlam kaynağı olan insanımızı, 
hayatın her alanı için bilgi ve beceriyle donatarak yetiştiren 
öğretmenlerimiz, geceyi gündüze katarak akıttıkları terle, 
geleceğimiz olan çocuklarımızı özveriyle yetiştirme gayretiyle 
onurlu bir mesleği icra etmektedir. 

Ne var ki, yüzyıllık siyasal iniş çıkışların toz dumanı içinde bu 
onurlu meslek erozyona uğratılmış, öğretmenlerimiz hak ettiği 
değeri göremez olmuştur. İlim ve irfan kıstaslarının doğasını 
zorlayarak ideolojik yaklaşan anlayışlar, öğretmenliği toplum 
mühendisliklerinin aleti ve aracı olarak kullanabilmiştir. 24 
Kasım, millet iradesine darbe yapmış 12 Eylül dayatmacılarının, 
işledikleri kitlesel cürme öğretmenleri de ortak etmek için 
tahsis ettikleri son uygulamalardan biri olmuştur. 

Öğretmenler Günü, öncelikle karşılığını medeniyet 
değerlerimizin derinliklerinde bulan bir temel üzerinde 
yeniden inşa edilmeli, darbelerin, darbecilerin, antidemokratik 
süreçlerin ve endoktrinasyon uygulamasının bir karşılığı 
olmaktan çıkarılmalıdır. Bu anlamda biz, 24 Kasım’ı tek 
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Aydınlık geleceğe doğru başlayan yöneliş eğitimden geçer. 
Bu bilince uyumlu olarak hem özlük hakları hem saygınlık 
açısından öğretmeni itibarsızlaştıracak her tür oluşumdan, 
söz ve eylemden kaçınmalıdır. 

Ona vereceğimiz önemin kendimize verdiğimiz önemden, 
göstereceğimiz saygının kendimize duyduğumuz saygıdan 
kaynaklandığını bilerek, kalplerinin vatan, millet, insanlık 
aşkı ve idealiyle dolu olduğundan şüphe etmediğimiz 
öğretmenlerimizi, üstün gayret ve fedakârlıklarından dolayı 
kutluyoruz. 

Ücretli öğretmenlik son bulmalı ama nasıl? 

28/11/2017 

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bir televizyon programında, 
ücretli öğretmenlerle ilgili yeni bir çalışma yapıldığını ifade 
ederek, “Bizde beş yıl ücretli öğretmenlik yaparak, öğretmenlik 
tecrübesini kazanmış kimselere, üç katı kontenjana girme şartı 
olmadan mülakat hakkı konusunda bir imtiyaz tanıyacağız” 
şeklinde beyanda bulunmuştur. 

Ancak, Bakanın konuşmasından düzenlemenin içeriği 
konusunda net ve açık bir fikir elde edilememiştir. Sürecin 
nasıl işleyeceği belirsizdir? KPSS puanı aranacak mıdır? Alan 
ayrımı yapılacak mıdır? Ücretli öğretmenlerin kısa süreli ve 
aralıklı çalışma şekilleri göz önüne alındığında beş yılın hesabı 
neye göre yapılacaktır? Yaş şartı aranacak mıdır? Yapılacak 
atamalarda kullanılacak kadrolar ilk atama için Bakanlığa 
ayrılan kadro adedinden hariç tutulacak mıdır? Bütün bu 
sorular cevap beklemektedir. 

Bakanın açıklaması, Bakanlığın ücretli öğretmenlik uygula-
masını sona erdirerek kalıcı ve iş güvencesine sahip bir istih-
damın sağlanması konusunda bir niyet beyanı şeklinde ise bu 
takdir edilecek bir uygulama olacaktır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, Bakanlığın, öğretmen ihtiyacını memur 
kadrolarına atama yapılmak suretiyle karşılaması; sözleşmeli, 
ücretli, usta öğretici gibi istihdam biçimlerine son verilmesi 
gerektiğini her platformda ifade etmiştik. Bu doğrultuda 
atılacak her adıma olan desteğimiz açıktır. 

olmuşlardır. Yunus, bu anlamda gerçek bir öğretmendir. 
Hoca Ahmet Yesevi, Mevlana, Necip Fazıl, Nurettin Topçu, 
Cemil Meriç, Sezai Karakoç, Akif İnan, irfan dünyamızdan 
beslendikleri ölçüde, tekrar irfan dünyamızı besleyen 
değerli katkılarıyla gerçek birer öğretmendir. Bir milletin 
kalbini canlı tutan atar ve toplardamarlardaki bilinç akışını 
asil, köklü heyecanlarla düzenlemişlerdir. Bu milleti tarihî, 
kültürel aidiyetleri etrafında bir arada tutan millî şuur, gerçek 
öğretmenlerin tenviratıyla mümkün olmuştur. 

Öğretmen, eğitimin en önemli unsurudur ama tek unsuru 
değildir. Başta müfredat olmak üzere, okul, eğitim ve 
öğrenci de diğer unsurlardır. Öğretmen güçlü, donanımlı 
bir ses olabilir ancak müfredatın kapalı, sıkıntılı mahiyeti, o 
sesin kendini ifade etmesine imkân vermiyorsa veya talip 
olması gerekenlerde sağır bir duyarsızlık varsa, öğretmen 
tohumunu bulamamış toprağa dönüşür. O nedenle, 
öğretmenin etkisinden en yüksek düzeyde yararlanmak 
için, evvela amacı, ruhu, felsefesi millî bünyemize, insan ve 
medeniyet değerlerimize uygun bir müfredata sahip olmak 
gerekir. Başarıya giden yol, ancak iyi bir müfredat ve öğretim 
kadrosuyla amacına ulaşır. O takdirde öğretmen saygınlığı 
kendiliğinden artar, artmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı, yapacağı 
düzenlemelerde bu hassasiyetleri gözetmelidir. 

Oysa Bakanlığın yürürlüğe koyduğu bazı düzenlemeler, 
aldığı tavır ve tutumlar öğretmeni eğitimin aktörü olmaktan 
uzaklaştırmış, figüranı hâline getirmiştir. Öğretmenlik 
mesleğinin itibarsızlaştırılmasına ve toplumsal saygınlığını 
yitirmesine ek olarak öğretmenler mesleklerini icra ederken 
çeşitli saldırılarla şiddet olaylarına maruz kalmaktadır. Millî 
Eğitim Bakanlığı, çalışanlarının sorunlarını sahiplenmeli, 
çözümüne ilişkin çaba göstermelidir. Mevcut öğretmen 
kadrolarının daha rahat çalışması ve verimli olmaları için 
kıyafet serbest bırakılmalı, performans değerlendirmesi 
gibi sıkıntı doğuracak uygulamalar terk edilmelidir. 100 bin 
öğretmen açığının bulunduğu bir ortamda sözleşmeli ve 
ücretli öğretmen uygulamasına son verilmeli, öğretmen 
ihtiyacı kadrolu öğretmenlikle giderilmelidir. Ayrıca, 
huzursuzluğa, iş barışının bozulmasına sebep olan, adalet 
duygusunu zedeleyen mülakat sistemi kaldırılmalıdır. 
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Devlet memurları kanununun 4. maddesinde, kamu 
kurumlarında personelin 4/A, 4/B, 4/C ve 4/D şeklinde 
istihdam edilebileceği belirtilmektedir. Yine aynı kanunun 
5. maddesinde, ‘kamu kurumlarında söz konusu dört 
istihdam şekli dışında personel çalıştırılamayacağı’ hükmü 
yer almaktadır. Kadrosuz usta öğreticiler, kanunun bu 
hükmüne rağmen belirsiz bir statüde kamu hizmetinde 
çalıştırılmaktadır. 

Yargıtay’ın, kadrosuz usta öğreticilerin statü hukukuna tabi 
olduğuna ilişkin hükümlerine karşın Millî Eğitim Bakanlığı 
başta olmak üzere, kamu kurumları nezdinde bu kesime 
yönelik statü belirsizliği devam etmektedir. 

Çalışma hukukundan kaynaklanan haklarını alamayan 
kadrosuz usta öğreticiler, birçok ekonomik, sosyal ve 
psikolojik sorunla baş başa bırakılmıştır. Millî Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı kurumlarda yaklaşık 30 yıldır çalıştırılan 
kadrosuz usta öğreticiler, statülerinin belirlenmemesi ve 
çalışma şartlarının iyileştirilmesi yönünde herhangi bir 
gelişme olmaması nedeniyle ciddi hak kayıpları yaşamaktadır. 

Anayasada yer alan kamu hizmetlerinin kamu görevlileri eliyle 
yürütülmesi gerektiği ilkesi gereği, kadrosuz usta öğreticilerin 
de mutlak surette taşeron işçilere kadro verilmesi çalışmaları 
çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Bakanlık rehber öğretmenleri sorun kaynağı değil, 
çözüm ortağı görmelidir 

 07/12/2017 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nde 
değişiklik tasarısı, Millî Eğitim Bakanlığı yetkililerince zaman 
zaman dile getirilmektedir. Değişiklik tasarısının içeriğinin 
ve gerçekte neyin hedeflendiğinin bilinmemesi rehber 
öğretmenlerimizin motivasyonunu bozmaktadır. 

Sendikamız başta olmak üzere, eğitimin paydaşları tarafından 
dile getirilen eleştiri ve öneriler eğer dikkate alınsaydı bu vahim 
durum söz konusu olmayacaktı. Öğretmenlerimizi motive 
etmeyen, geliştirmeyen değişikliklerden, onları huzursuz 
eden, endişeye sevk eden açıklamalardan vazgeçilmelidir. 

Bakanlık, ücretli öğretmenlik gibi yanlış bir uygulamayı 
bir başka yanlışla düzeltme yoluna gitmemeli, öğretmen 
açığını hakkaniyet, adalet ve eşitlik ilkelerini gözeterek 
kapatma yoluna gitmelidir. Bu atama sistemi eşit şartlarda, 
yarışmaya açık bir şekilde işletilmelidir. Atama bekleyen 
öğretmen adaylarına, özel okul öğretmenlerine, kurumlar 
arası geçiş talep eden öğretmen unvanına sahip kişilere ve 
usta öğreticilere de açık olan bir atama sistemi düzenlenmeli; 
hak edene hakkını veren, diğer taraftan da bir mağdur kitlesi 
oluşturmayan yöntemler benimsenmelidir. 

Kadrosuz usta öğreticilerin statü belirsizliği 
giderilmelidir 

01/12/2017 

Son yıllarda hayat boyu öğrenme faaliyetlerine verilen önem, 
bu alanda yapılan faaliyet sayısını artırmıştır. Açılan kurslar ve 
verilen eğitim sayısında ciddi bir artış meydana gelmiştir. Millî 
Eğitim Bakanlığı, bünyesindeki yüzlerce Halk Eğitim Merkezi 
aracılığıyla birçok yaygın eğitim modülünde kurslar açmakta, 
bu kurslarda görev yapacak yeterli öğretmen bulunmadığı 
için, kadrosuz usta öğreticiler istihdam edilmektedir. 

Kadrosuz usta öğreticiler, düzenli ve sürekli bir iş ilişkisi 
içinde istihdam edilmemekte, aksine geçici ve belirsiz 
sürelerle ders ücreti karşılığı çalıştırılmaktadır. Ücretli izin 
hakkından yoksundurlar; doğum, hastalık ve yakınlarının 
ölümünde bile ücretli izin kullanamamaktadır. Sigortaları 30 
iş günü üzerinden yatırılmasına rağmen, ücretleri 20 ila 23 iş 
günü üzerinden ek ders esasları kapsamında ödenmektedir. 
Ek ders ücretleri ile sigorta primleri arasındaki orantısızlık 
nedeniyle asgari ücretin altında ücret alan kadrosuz usta 
öğreticiler, bazı bölgelerde ise kurs için yer temini, temizlik ve 
ısınma sorunları dâhil bütün problemlerini kendi imkânlarıyla 
çözmektedir. 

Millî Eğitim Bakanlığı’nın yaygın öğretim faaliyetlerinin büyük 
bir bölümünde yararlandığı insan kaynağı olarak kadrosuz 
usta öğreticilerin ya İş Kanunu’na tabi işçi statüsünde veya 
657 sayılı Kanun’un 4. maddesine göre ifade edilen statülerden 
herhangi biri ile ilişkilendirilmesi gerekirken, statülerine ilişkin 
belirsizlik nedeniyle uzun yıllardır mağduriyet yaşamaktadır. 
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Bu farklılıklardan hareketle, rehberlik ve psikolojik danışma 
hizmetlerinin ve rehber öğretmenlik branşının farklı 
düzenlemelere tabi tutulması doğal ve olağandır. Ancak 
yönetmelik değişikliği tasarısının rehberlik hizmetlerinin 
niteliğinin artırılması ve kapsamının genişletilmesi ekseninde 
değil de ‘diğer öğretmenler nezdindeki rehber öğretmen algısı’ 
iddiasından hareketle ele alınıyor oluşu vahim bir durumdur. 

Mevcut yönetmelik üzerinden rehber öğretmenlere karşı 
olumsuz bir algı oluşmuşsa bunun müsebbibi rehber 
öğretmenler değil, eğitimin paydaşlarına danışmadan 
yönetmelik düzenlemeleri yapan bakanlıktır. Rehberlik ve 
psikolojik danışma hizmetlerinin kapsamı, içeriği, sunum 
yöntemi ve şekli konusunda hiçbir takdir hakkına sahip 
bulunmayan, işini yaparken sahip olacağı hareket tarzı dahi 
yönetmelik konusu edilen rehber öğretmenleri geren bu 
türden açıklamaların daha eğitim-öğretim yılı başında sarf 
edilmiş olması, öğretmenlerimizin motivasyon kaybına ve 
hizmet verimlerinin düşmesine neden olacaktır. 

Rehber öğretmenlerin okulda, okul yönetimi ve öğretmenleri 
ile öğrencileri karşısındaki konumu ve durumu, kıyaslarla 
değil, mesleki nitelikleri ve psikolojik danışma alanına ilişkin 
dünya örnekleriyle belirlenmeli ve düzenlenmelidir. Elbette 
başta rehber öğretmenler ve yetkili sendika olmak üzere, 
ilgili tarafların görüş, öneri ve eleştirilerinin dikkate alınması 
kaydıyla. 

Bakanlıkça yapılması planlanan yönetmelik değişikliğinin 
oluşturduğu ‘olumsuz algı’ bir an önce dağıtılmalı ve kafa 
karışıklıkları giderilmelidir. Rehber öğretmenlerin asli 
görevleriyle bağdaşmayan, asli görevlerinden uzaklaşmalarına 
sebep olacak türden bir düzenleme yapılmamalıdır. 

İnsan hakları evrensel beyannamesi evrensel 
yalannamesine dönüşmesin 

09/12/2017 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Birleşmiş Milletler’de 
kabulünün üzerinden 69 yıl geçti. Bunca zaman sonrasında 
‘insan’ ve ‘hak’ kavramı, bütün dünyanın korumak zorunda 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nde 
bir değişiklik taslağının hazırlandığı, buna göre rehber 
öğretmenlere nöbet görevinin getirileceği, mesai başlangıç 
ve bitiş saatlerinin ayrıntılı olarak düzenleneceği, psikolojik 
danışma faaliyetlerinin kaldırılacağı gibi iddialar uzun 
zamandır gündeme getirilmektedir. 

Nisan 2017 Kurum İdari Kurulu toplantısında rehberlik ve 
psikolojik danışma hizmetlerinin ve bu hizmetleri yürüten 
rehber öğretmenlerin mesai saatlerine tabi kılınmasının ve 
nöbet görevi gibi asli işlerini sekteye uğratacak, buna zarar 
verecek yan yükümlülükler altına sokulmasının rehberlik 
faaliyetinin özüne zarar vereceğini ifade etmiş; uzun vadeli 
olumsuz sonuçlara neden olacağı uyarısında bulunmuştuk. 
Yine Eğitim-Bir-Sen olarak, bakanlığa, rehber öğretmenlere 
asli görevleri ile bağdaşmayan, asli görevlerinden 
uzaklaşmalarına sebep olacak türden ilave görevler ve yükler 
getiren bir düzenlemeden kaçınması çağrısında bulunmuştuk. 

Aradan geçen zaman zarfında bakanlık yetkililerinin 
açıklamalarıyla, rehber öğretmenler ile diğer öğretmenler 
arasında okuldaki iş barışı olumsuz etkilenmiştir. 

Rehber öğretmenliğin sınıf ortamında ve müfredat 
kapsamında eğitim hizmeti sunan branş öğretmeni olduğunu 
kabullenmekte zorlanmaması gereken ilk kurum MEB, öncelikli 
özneler ise şüphesiz bakanlık yöneticileridir. Bu ön kabulden 
hareketle, hem rehberlik alanına ilişkin yönetmeliğin hem 
de rehber öğretmenlere yönelik söylemlerin yeniden gözden 
geçirilmesi artık kaçınılmaz bir sorumluluktur. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, defaatle dile getirdiğimiz üzere, 
rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, öğrenci 
başvurusuna dayalı ve zamana bağlı olmayan, formel 
dayatmalardan arındırılmış eğitim destek faaliyetinin 
yanında niteliği gereği sürekli gözlem ve süreç takibi esasına 
dayanan, dolayısıyla belli bir zaman diliminde ifa edilerek 
tamamlanması mümkün olmayan faaliyetlerdir. Bu nedenle, 
rehber öğretmenliğin diğer branşlarla arasında nitelik, içerik 
ve yöntem yönleri başta olmak üzere, çok sayıda farklılık olup 
sunulan hizmetin gereği olarak bunlar zorunlu farklılıklardır. 
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o ölçüde gelişmiş kabul edilmiştir. Demokratik anlamda 
gelişmiş toplumların temel göstergesi, insan haklarına uygun 
düzenlenmiş yasaların işlerliğidir. Bu, devletin etki ve yaptırım 
gücünün kişi hak ve özgürlükleriyle sınırlanması anlamına 
gelmektedir. Daha da önemlisi, devlet, hak ve özgürlüğü 
sınırlanmamış insanın onurlu yaşamı için vardır. Din, dil, ırk, 
cinsiyet ve coğrafya farkı gözetmeksizin insanların özgürce 
yaşama, düşünme, ifade etme, iletişim kurma, haberleşme 
hatta bu amaçla örgütlenme gibi hakları güvence altındadır, 
sorgulanmaz, devredilemez. Haklara riayet etmeyen kim 
ve hangi kurum olursa olsun, ulusal ve evrensel hukukun 
mahkemelerince yargılanır. Beyanname, uygulama biçimiyle, 
yer yer kimi devletlerin siyasi, ideolojik amaçlarına hizmet 
etmişse de, özellikle soğuk savaş yıllarında kısmi bir sosyal 
rahatlamaya da yol açmamış değildir. 

İnsan hakları, insanlığın ürettiği veya benimsediği ortak 
değerdir. Barış ve huzurun evrensel ölçekte yaygınlık 
kazanması, bu değerin varoluşumuzun ortak zemini ve 
paydası olarak yaşanır kılınmasına bağlıdır. Medeniyet 
tasavvurumuz içinde biz insan haklarını varoluşun zorunlu 
şartı olarak görürüz. İnsan, temel haklarına doğar doğmaz 
sahip olur. Hakkının ayrımında ve onu koruyamayacak zafiyet 
içinde olsa bile, onları koruyup gözetmek diğer insanların 
görevidir. 

Kendisinin ve çevresinin bilincinde olan tek varlık olduğu 
söylenen insan, keşke hayatı binlerce yılın binbir acı 
ve ızdırapla geçen zorlu tecrübesi sonrasında değere 
dönüştürdüğü hak ve hukuku, barışın güzelliğine uygun 
kayıtsız şartsız bir samimiyetle hayatın vazgeçilmez ilkesi 
yapabilseydi; bugün gerçek anlamına uygun katıksız bir huzur 
ve samimiyetle şölen ve bayram havasında kutlansaydı. 
Ancak ne hazin bir ironidir ki, bugün insanlık doğrudan 
kendine ilişkin, kendini amaçlayan ve kendisi için olan bu 
konuda bile müthiş bir hayal kırıklığı, korkunç bir hüsran 
yaşamaktadır. İnsan Hakları Beyannamesi’nin küresel ve en 
üst seviyede koruyucusu olması gereken Birleşmiş Milletler’in, 
insanı koruyan ilkelerinin kalmadığına dehşetle şahit olmak, 
hüsran ve hayal kırıklığını artırmıştır, artırmaktadır. 

olduğu en öncelikli değer olması gerekirken, tarihte eşine 
rastlanmadık çoklukta ve sistematik olarak hak ihlalleri 
yaşanmaya devam ediyor. Hak ihlallerine üstelik bilinçli olarak 
sebep olanlara BM bile engel olmamakta, olamamaktadır. 
BM’nin haksızlıkları kınamaktan bile aciz görünmesi ‘İnsan 
Hakları Günü’nü daha anlamlı kılmaktadır. 

Dün medeniyetin en temel ilkesi olan insana saygı noktasında 
kısmen var olan ümitler, bugün başta ABD olmak üzere, kimi 
güçlerin adeta dünya barışını sabote etmek için pervasızca 
izledikleri insan haksızlıklarına dayanan politikaları sebebiyle 
yerini kaos beklentisine bırakmıştır. Bu sorumsuz, duyarsız 
politikalar sonucu, beklenen kaosun küresel ölçekte 
görülmemiş insani sefalet ve trajedilere yol açacağı kaygı 
ve korkusu yersiz değildir. Herkes, her kuruluş, özellikle 
de devletler, hiç olmazsa yaşanabilir bir dünya için, insan 
haklarını kayıtsız şartsız, samimi olarak korunması gereken 
başat değer olarak yeniden canlı ve etkin kılmalıdır. 

Birey veya toplum olarak, dili, dini, cinsiyeti, coğrafyası ne 
olursa olsun insanın asgari düzeyde bile olsa saygı görmesi 
ve göstermesi medeniyet ve demokrasinin en temel ilkesidir, 
öyle olmalıdır. Aksi hâlde, hayat hakkı tanınmayarak 
ötekileştirilen insanlara duyulan hasis duyguların şiddete 
yönelmesi, kimse için iyi sonuçlar doğurmaz, doğurmamıştır. 
Birinci ve ikinci dünya savaşında insanlığın edindiği en büyük 
tecrübe, ötekinin yok edilerek var olunamayacağıdır. O 
süreçte kendi siyasi, ideolojik hesapları uğruna bütün dünyayı 
ateşe verenler, insanlığa milyonlarla ifade edilen ölümlerden, 
kandan, gözyaşından başka bir şey armağan edemediler! 
Bunun üzerine hiç değilse benzer facialara yol açmamak için 
Birleşmiş Milletler 10 Aralık 1948’de ‘İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’ni kabul etti. Bu metin, insan haklarını koruyup 
gözetmeyi, her insanın, her örgütün ve devletlerin uymak 
zorunda oldukları temel ilke olarak benimsedi. Bu genel 
kabulle birlikte siyasal iradeler bu haklarla sınırlanmıştır. 
Hatta devletlerin meşruiyeti hak ve özgürlüklere riayetiyle 
ölçülür olmuştur. 

Bir devletin siyasal işleyişi, insan hakları ve demokrasi 
ekseninde ne ölçüde yaşanır kılınmışsa, uygarlık açısından 



359

BASIN AÇIKLAMALARI

insanlığın tekrar soluklanmasını diliyoruz. Günümüzde 
ideolojik zalimliğe teslim olmuş siyasal güç odaklarının 
milyonlarla ifade edilen kitleleri perişan etmelerine rağmen 
‘insan hakları’nın bütün insanlığın temel tepki ve tutumunu 
belirleyen ana bilinç ve değer olduğuna inanıyoruz. 

Haksızlıklara karşı güçlü, kararlı tepkimizi her zaman 
göstermeye devam edeceğiz. 

Bilginin gücünü cehaletin cürmüne   
teslim etmemeliyiz 

16/12/2017 

Eğitimcileri hedef alan ve hazin sonuçlara yol açan şiddet 
sarmalı her bakımdan üzücü olduğu kadar düşündürücüdür. 

İzmir’in Ödemiş ilçesi Kaymakçı Çok Programlı Anadolu 
Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, öğrencisi tarafından tüfekle 
vurularak hayatını kaybetmiştir. Öğretmenimize Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine, tüm eğitim camiasına ve milletimize 
başsağlığı diliyoruz. 

Sebebi ne olursa olsun, iki lise öğrencisinin okul yöneticisine 
karşı öldürme kastıyla hareket etmesi, şiddetin vardığı 
noktanın en açık göstergesidir. Aynı gün Iğdır Merkeze 
bağlı MEV Anadolu Lisesinde Müdür Başyardımcısı olarak 
görev yapan Yücel Düzci ise, saldırıya uğrayan öğrencilerini 
korumaya çalışırken, gözü dönmüş kişilerin sopalı, bıçaklı, 
muştalı saldırısına uğramış, ağır yaralı olarak hastanede 
tedavi altına alınmıştır. Öğretmenimize acil şifalar diliyoruz. 

Kim hangi amaçla yaparsa yapsın, genelde bütün 
vatandaşlarımızı, hususen eğitimcileri hedef alan şiddet 
saldırılarını kınıyoruz. Terör saldırıları sonucu şehit edilen 
Aybüke ve Necmettin öğretmenin acı, hüzünlü hatıraları hâlâ 
yüreğimizi dağlarken, kaygı verici boyutlara varan bu saldırılar 
da üzüntümüzü katmerleştiriyor, ilgililerin daha fazla seyirci 
kalmadan caydırıcı ve önleyici tedbirler almasını bekliyoruz. 

Bu saldırılar geleceğimizi karartmakta, eğitim camiasını 
tedirgin etmekte, birçok mağduriyete neden olmaktadır. 
Eğitimcilere yönelik her saldırı, aklımızı körleştirmekte, 
ruhumuzu karartmakta, benliğimizi esir almakta, irfanımızı 

Dün yalandan da olsa insan hakları söylemi, kimi ihlallerin 
önünü alıyor, kısmi bir rahatlamaya, kısmi bir güvene 
imkân veriyordu. Bugün BM, felsefesine, amacına, işlevine 
yabancılaşmıştır. İtibarını, güvenilirliğini yitirmiştir. Daha da 
vahim olanı, bu kurumun, kitlesel katliamlar yapan siyasi, 
ideolojik güç odaklarının neredeyse emrine girmiş olmasıdır. 
Öyle ki BM, haklılığıyla değil, silah üstünlüğüyle egemenlik 
kurmak isteyen süper güçlerin, haksızlıklarına hizmet eder 
olmuştur. Kan ve ölüm deryasında büyük katliamlara uğrayan 
insanların kitlesel trajedileri yanında, fikir suçları, yıldırma, 
şiddet, özellikle kadına şiddet, seyahat, eğitim, bilgilenme gibi 
hakların takibi adeta unutulmuştur. İnsanların anne, baba, 
kardeş ve çocukları, bütün aileleri, hatta vatanları ellerinden 
alınıyor. Çocuk istismarı, organ ticareti, yeni dünyanın 
kanıksanan sıradan hadiselerine dönüşmüştür. 

BM gözlemci ve görevlileri artık kitlesel boyut kazanan hak 
gaspları karşısında seyirci bile değil, adeta organizatördür. 
Dün Srebrenitsa’da katliama ortaklığı, bugün Gazze’de, 
Halep’te, Arakan’da yıkım ve kıyıma sessiz kalması ve son 
olarak Siyonist lobilerin sıkıştırmasıyla ABD Başkanı Trump’ın 
Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan edip, büyükelçiliği buraya taşıma 
kararına tepkisizliği, Birleşmiş Milletler’in artık işlevsiz, yok 
hükmünde bir örgüt olduğunu ortaya koymuştur. 

Oysa Kudüs, binyıllardan beri kadim kültürlerin, farklı 
dini inanç mensuplarının bir arada yaşadığı barışın güçlü 
sembol şehridir. Bu şehir insanlığın ortak zengin birikimi 
adına korunmalı, çatışmaların kucağına terk edilmemelidir. 
Bu mübarek şehir, kendinden olmayanı yok etmek için 
acımasızca saldıran siyonizmin azgın zorbalığına terk 
edilemez, edilmemelidir. BM, birlikte yaşamayı mümkün 
kılacak değerlere ve inançlara saygı adına, şimdiden acı 
ve ızdıraplara yol açan bu karara bile karşı çıkamamış, 
mazlumlara karşı zalimlerle iş birliği rolü üslenmiştir. İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi ‘yalannameye’ dönüşmüştür. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, ırk, dil, din, sınıf ayrımı gözetmeksizin, 
devredilmez, vazgeçilmez temel insan haklarını, korunması 
ve yaşatılması zorunlu medeniyet değerleri olarak telakki 
ediyor, bütün haklarıyla insana saygılı bir medeniyet ikliminde 
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vefatının 81. yılında rahmetle anıyoruz. Millî kimliğimizin 
inşasında sahip olduğu rol, yaşadığımız son süreçlerle daha 
da önem kazanmıştır. 

İmanla aydınlanan ruhumuzu istiklal coşkusuyla tutuşturan 
Mehmet Akif, milletin köklü, kadim değerleriyle bütünleşen 
müstesna bir kişilik olarak, millete ilham kaynağı olmuştur, 
olmaya da devam etmektedir. O, bu hususiyetiyle millî 
varlığımızla bütünleşen canlı, değerli bir sembol şahsiyet 
olarak zamanları aşıp gelen idrak ve ideallerimizin öncüsüdür. 
O, ruhumuzu derinden kavrayan ve dokuyan bu vasfıyla, belli 
kesimlerin kendi hassasiyetlerine göre değerlendirilemeyecek 
kadar yüksek bir şahsiyettir. Onun coşkulu dili ve son derece 
dürüst, olgun, ilkeli hayatıyla harekete geçirdiği duygular, bizi 
millet olarak var edecek unsurların temelini tahkim eder. 

Mehmet Akif, İstiklal Marşımızın yazarı olma vasfıyla millî 
şairimizdir. Hakkında yazılan kitaplarda, ‘iman şairi’, ‘İslâm 
şairi’, ‘dergâhtaki, camideki ve cephedeki şair’ olarak da 
nitelendirilmiştir. Yani Mehmet Akif, milletten kopuk bir 
hayat yaşamamıştır. Milleti neredeyse O da oradadır. Bütün 
nitelendirme ve tanımlamalar milletimizin iman ve istiklal 
aşkıyla örülmüş ruh dokusuyla örtüşmektedir. 

15 Temmuz ihanetine karşı yedisinden yetmişine, ‘hangi 
çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım’ diyerek, ölüm kusan 
silahların karşısında aşılmaz direniş hattı oluşturan bu millet, 
ondan miras aldığı duruş, dil ve tavırla meydan okumuştur. 
Küresel işgalcilerin emperyalist bir kurguyla oldubittiye 
getirerek Kudüs’ü tamamen tutsak etmek ihtiraslarına karşı 
‘Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem’ diyen ümmet 
coğrafyası, Akif’in dizelerinde kendini bulmuş ve ayağa 
kalkmıştır. Bu haklı direnç, ‘Adam aldırma da geç git, diyemem 
aldırırım./  Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!’ 
kararlılığıyla siyonist zulme karşı durmaya devam edecektir. 

İstiklal harbine bizzat katılarak ‘Çanakkale Şehitlerine’ 
destanını mevzideyken yazar. ‘Allah bir daha bu millete 
yazdırmasın’ dediği İstiklal Marşı, bu milletin ruhunu yansıtan, 
ufkunu çizen, tarihteki yerini hatırlatan bir destandır. Bu 
destan bugün milletimiz için mutabakat metnidir. İstiklal 

yok etmektedir. Bu sebeple, cehalete dayanan şiddeti veya 
şiddete dayanan cehaleti bir an evvel ortadan kaldırmalıyız. 

Öğretmenlerimizi hedef alan bütün saldırılar sona 
erdirilinceye, kanlı, karanlık bu şuursuzluk son buluncaya 
kadar, herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz. Biz 
bilginin gücünün cehalet cürmüyle sindirilmesine müsaade 
etmeyeceğiz. Ruhumuzu besleyen, benliğimizi geliştiren, 
geleceğimizi aydınlatan, milletçe varlığımızın dayanağı olan 
eğitimin şiddetin esiri olmasına hep birlikte karşı durmalıyız. 

Öğretmenlerimizden öğrencilerimize, yöneticilerimizden 
velilerimize kadar bütün eğitim camiasını, millet temelinde 
geniş bir aile gibi düşünüyoruz. Bizim nazarımızda her 
üyesiyle saygıya değer bu ailenin hangi ferdine olursa olsun, 
yapılan saldırıyı kayıtsız şartsız kınıyor, te’lin ediyoruz. 

Son dönemlerde öğretmenlerin emeğini yok sayan, itibarını 
örseleyen, eğitimdeki etki alanını daraltan, eğitimin aktörünü 
neredeyse bir figürana dönüştüren, bu mesleği her türlü 
haksızlığa ve saldırıya açık hâle getiren anlayış, bugün 
geldiğimiz noktanın sebebidir. 

Giderek artış gösteren, bazısı ağır yaralama bazısı da 
cinayetle neticelenen bu saldırılar karşısında öğretmenlerimiz 
kendilerini savunmasız hissetmekte, yetkililerden 
caydırıcı tedbirler, mesleğin itibarını artıracak politikalar 
beklemektedir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, saldırılar sonucu hayatını kaybeden 
bütün öğretmenlerimize Allah’tan rahmet, saldırıya uğrayan 
bütün eğitim çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; 
şiddete başvuranları kınıyor, yetkilileri gereken tedbirleri 
ivedilikle almaya ve kamuoyunu daha duyarlı davranmaya 
çağırıyoruz.  Çünkü saldırıya uğrayan, öldürülen bizim 
geleceğimizdir. 

Rahmetle ve minnetle yâd ediyoruz 

27/12/2017 

Zulmü hiçbir zaman alkışlamayan, her zaman adaletten ve 
mazlumlardan yana olan milletimizin sanat ve edebiyatta 
en önemli temsilcilerinden biri olan Mehmet Akif Ersoy’u 
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Bir yandan resmi ideoloji siyasi kültürel dayatmalarla 
yaygınlaştırılırken, diğer yandan bidat ve hurafe yığınına 
indirgenen İslâm, sosyal hayatın dışına itilmek istenmiştir. 
İşte tam bu noktada sahip olmamız gereken gerçek kimliğin 
ve kişiliğin hakikatini Mehmet Akif Ersoy’dan Necip Fazıl’a, 
oradan Mehmet Akif inan’a uzanan çizgide yüksek bir bilinç 
ve hayat pratiğine dönüştüren akımın son etkili temsilcisi 
Akif İnan, öncü bir rol üslenerek tarihî sorumluluğunu yerine 
getirmiştir. Türkiye’de son yüzyılın düşünce tarihi, iki Akif 
arasındaki zamanda fikri gelişme ve dönüşümlerden ibarettir 
dense yanlış olmaz. 

Akif İnan, kenarda, kıyıda kalıp olanları seyretmenin, bu 
milletin ne kaderi ne karakteri olduğuna inanmaktadır. Yeni 
bir ruh ve atılım heyecanıyla sosyal hayatta da örgütlenmeli, 
millet olarak bizi doğrudan etkileyen olumsuz gidişata müspet 
bir yön vermek için harekete geçmelidir. Bu amaçla bir yandan 
birbirinden kıymetli düşünce ve sanat eserleri kaleme alırken, 
diğer yandan 1992’de Eğitim-Bir-Sen’i kurmuştur. Bu seçimde 
daha önce bulunduğu sendikal faaliyetlerin tecrübesi de 
etken olmuştur kuşkusuz. Ama üstlendiği yeni sorumlulukta 
asıl etkili olan, onun millî değerlerle barışık, heyecanlı, dürüst 
aydın vasfı ve hareket adamı oluşudur. Yazılarıyla bütünleşen 
kişiliği bundan böyle sendikacılığıyla birleşerek daha farklı bir 
boyut kazanacaktır. 1992’de kurulan Eğitim-Bir-Sen ve 1995’te 
kurulan Memur-Sen, hem onun hem Türkiye’nin hayatında 
yeni bir dönemin başlangıcı niteliğindedir. Akif İnan ve 
arkadaşları, küstahça binyıl süreceği söylenen 28 Şubat’ın ve 
sonraki darbe denemelerinin tehdit ve tahditleri karşısında 
susmayarak, kenara çekilmeyerek bütün yurtta, tüm kamu 
kurumlarında örgütlenir. Eğitim-Bir-Sen, Memur-Sen ve 
bağlı sendikaların faaliyetiyle Anadolu’da yeni bir ses, yeni 
bir duruş, bakış, yürüyüş başlamıştır. Bu, yasakçı düzenin 
toplum mühendisliklerine karşı, gerçekten binyıldır süren bir 
hareketin yenilenen, aktif, diri bilincidir. 

Özünde medeniyetimizi ihya etmeyi amaçlayan ideal ve 
heyecanla kutlu bir yolculuk başlar. Bu zorlu yolculuk, 
geleceğin uzak, aydınlık ufuklarını menzil edinerek yoluna 
devam eder. Darbelere, yasaklara direne direne, ilkelerinden 

Şairimizi ve bütün şehitlerimizi bir defa daha rahmetle ve 
minnetle yâd ediyoruz. 

Çağın sorunlarına vakıf bilge sendikacı   
Mehmet Akif İnan’ı rahmetle anıyoruz 

05/01/2018 

Medeniyet tasavvurunu bilgi ve düşünce eksenli birikimiyle 
ortaya koyan, çok yönlü kişiliğiyle yeni nesillere çığırlar açan, 
yazılarıyla düşünce dünyamıza burçlar diken, unutulmaz 
dizeleriyle Kudüs sevgisini diri tutan, öğretmenliğiyle 
hepimize rol model olan, sendikacılığıyla emek ve özgürlük 
mücadelemize hayat veren, tüm hayatını bir aydın 
sorumluluğuyla geçiren Kurucu Genel Başkanımız Mehmet 
Akif İnan’ı vefatının 18. yılında rahmetle ve minnetle anıyoruz. 

Mehmet Akif İnan, batılılaşma ihanetinin resmi programa 
dönüştürülerek dayatıldığı bir dönemde millî değerlerin 
beslendiği asıl kaynak olan İslâm’ın fikir ve hareket planında 
yaşanır kılınması için tarihî bir sorumluluk üslenmiştir. 
Yazılarında, şiirlerinde, konferans ve sendikal hareketinin her 
aşamasında bağrından çıktığı Anadolu’nun irfanına, özlemine, 
hasretine, çilesine, öfkesine ve haklı tepkisine tercümanlık 
etmiştir. Duygulu, cesur, erdemli, öncü, örgütçü vasfıyla o her 
birimizin onur ve iftiharla yürüdüğü yolu açmıştır. Zamanın 
karanlık tünellerini her bir aşamasında inançla, azimle, 
sabırla katedilerek gelip günümüzden yarınlara uzayan bu yol, 
milletimizi değerleriyle buluşturacak olan irfan ve medeniyet 
dünyamıza çıkmaktadır. 

Babasının kendisine onun hatırasına ismini verdiği adaşı 
Mehmet Akif Ersoy gibi, istiklal ve istikbali milletin inancıyla 
kaynaştırarak anlamış, anlamlandırmıştır. Kimliğini ve 
benliğini şekillendiren bu hakikatin gereği olarak, fikri ve fiili 
her türlü vesayete, millî iradenin gasbedilmesine, darbelere, 
yasaklara, vesayetçilerin bağlantılı oldukları dış güçlere karşı 
asil bir duruşun sahibi ve temsilcisi olmuştur. 

Batı’nın tahakkümünün ümmet coğrafyasını maddi manevi 
kuşattığı bir zamanda, Türkiye’de medeniyet değerlerimizi ve 
irfan köklerimizi tezyif edici, sistemli bir operasyon yapılmıştır. 
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Hiç unutmayacağımız, unutturmayacağımız ve hep hayırla 
yâd edeceğimiz Mehmet Akif İnan’a bir kez daha Allah’tan 
rahmet diliyoruz. 

Medya milletin vicdanı olmalıdır 

09/01/2018 

Yaşadığımız bilgi çağında, bilgiyi aktarmak, haber üretmek ve 
haberdar etmek çok daha değerli bir hâle gelmiştir. İnsanların 
bilgilenmesine kaynaklık etmesi, toplumların demokratik 
gelişmesine katkıda bulunması bakımından medya artık 
hayatımızın vazgeçilmez bir unsurudur. Zamanla çeşitlenen, 
imkânlarını ve kanallarını artıran, neredeyse hayatın her 
alanına ve anına nüfuz eden medyanın bu zengin içeriği, 
şeffaf ve denetlenebilir olmayı da zorunlu kılmıştır. 

Gazeteciliğin, dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun 
artık kentlerde yaşamasıyla birlikte karmaşık hâle gelen 
toplumsal yapının demokratikleşme sürecinde ortaya 
çıkmış olması, onu dördüncü kuvvet olarak demokratik 
işleyişin esas unsuru durumuna getirmiştir. Hatta toplum 
iradesinin gasbedilmek istendiği kimi durumlarda basının 
kuvvet önceliği daha da önemli olabilmektedir. Çünkü hak 
ve özgürlük esaslı demokratik ortamlarda en etkili kitle 
iletişimi medya yoluyla kurulmaktadır. Bu anlamda medya 
geniş katılımlı bir tartışma, haberleşme, bilgilenme zeminidir. 
O nedenledir ki, toplumun tercih ve yönelimlerine saygısız 
ceberut yapılar basını susturmanın, karartmanın veya onu 
kendi maksatlarına alet etmenin ve aracı kılmanın yollarını 
denemişlerdir. Hemen bütün darbelerde toplumun algısı, 
yalan yanlış haber ve bilgiler yaymakla görevlendirilen basın 
tarafından yönlendirilmiştir. 28 Şubat postmodern darbe 
sürecinde yaşanan bu tarz toplum mühendisliği çabaları 
dürüst, gerçek gazetecilik adına utanç verici olmuştur. Ama 
diğer taraftan 15 Temmuz’da gazetecilerimizin genel olarak 
cesur, korkusuz, milletten ve demokrasiden yana takındıkları 
tavır, özgür gazeteciliğin ne ölçüde önemli olduğunu bir defa 
daha göstermiştir. Ayrıca bu milletin yanında, yanıltmayan, 
etik ve ilkeli tutum, gazeteciliğe ve gazetelere daha fazla 
itibar kazandırmıştır. 

taviz vermeyerek, asla geri adım atmayarak, amacına biraz 
daha yoğunlaşarak, daha ileri, daha büyük amaçlara yönelen 
sendikal örgütlenme milletten büyük teveccüh görür; 
hareketlendikçe bereketlenir, bereketlendikçe hareketlenir. 
Milletin değer ve realitelerine ilgisiz kesimlerin, ideolojik 
hesap ve istismarlarla işgal ettikleri bu alanda farklı bir 
tarzla yapılan sendikacılık, müthiş bir heyecan uyandırır. 
İmanın yüce bir değer olarak alın terinden, insan haklarından, 
emek ve ekmek davasından, adil paylaşım, özlük, özgürlük ve 
demokrasi mücadelesinden ayrı düşünülemeyecek yorumu, 
kültür ve medeniyet algımızda yeni açılım ve heyecanlara 
yol açar. Eğitim-Bir-Sen’in tüm içerik ve unsurlarıyla 
eğitimin meselelerine odaklanan çaba ve mücadelesi sonuç 
alınıncaya kadar sürer, sürmektedir. Başta başörtü yasağının 
kaldırılması, sekiz yıllık kesintisiz eğitim ve katsayı engelinin 
aşılması, müfredattaki değişiklikler, kitap içeriklerinden sınav 
sistemlerine kadar yapılan bütün iyileştirmelerde Eğitim-Bir-
Sen’in çabası, imzası vardır. 

Sahip olduğumuz misyon ve ait olduğumuz medeniyetin bize 
yüklediği sorumlulukla büyüyen görevlerimizin farkındayız. 
Başta çalışma hayatına katkımız, emek dayanışması, hak 
ve özgürlüklerin genişlemesi için verdiğimiz mücadele, 
özellikle mazlumlara, yoksulluğun pençesinde kıvranan farklı 
ülkelerdeki insanlara verdiğimiz destekle daha anlamlı bir 
zeminde sürmektedir. 

Bir ömür hep ufuk açıcı, yol gösterici özelliğiyle hepimize 
her alanda öncü ve örnek olan bu inanmış, adanmış fikir ve 
hareket adamı, belki en verimli olacağı bir dönemde, çok 
yüklendiği bedeni yoğun çalışma temposunu kaldıramadı ve 6 
Ocak 2000 tarihinde memleketi Urfa’da sonsuzluğun sahibine 
kavuştu. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, Akif İnan’ın işaret ettiği menzile vefakâr 
bir tutumla yürümeye devam ediyoruz. Adına düzenlediğimiz 
yarışmaları kitaplaştırıp yayınladık. Daha da önemlisi 
hayattayken bizzat kendi kaleminden çıkan eserlerine 
ilaveten diğer yazı, söyleşi ve konuşmalarından oluşan 
kitaplarını, sendikacılık yönünü anlatan araştırmalarımızı 
yayınlamamız kültür dünyamıza önemli bir katkı olmuştur. 
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ve değerli çalışanlarına teşekkür ediyor; 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü’nün, sosyal ve ekonomik hakların teslim 
edildiği bir gün olmasını temenni ediyoruz. 

Basın emekçilerinin mesleklerini daha rahat ve verimli 
icra edebilmeleri için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı, 
yasaların uygulanmasında ihtimam gösterilmelidir. Çalışan 
gazetecilere, bir kez daha çalışma hayatlarında başarılar 
diliyor, görevini yaparken hayatını kaybedenlere Allah’tan 
rahmet diliyoruz. 

Eğitimde uzun vadeli planlamalara ve   
kalıcı politikalara ihtiyaç var 

19/01/2018 

2017-2018 eğitim-öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 
yaklaşık 18 milyon öğrencinin karnesini almasıyla sona 
ermiş bulunmaktadır. TEOG’un kaldırılması, yükseköğrenime 
giriş sistemindeki değişikliğin gölgesi ve sarsıntısı altında 
günübirlik politikalar ve sürdürülebilir olmayan kararlar 
nedeniyle gerek eğitim-öğretim gerekse eğitim çalışanları 
olumsuz etkilenmiştir. 

Alan değişikliği taleplerinin karşılanmaması, öğretmen 
performans değerlendirmesi pilot uygulamasının oluşturduğu 
tedirginlik, yer değişikliği sürecinde yaşanan sorunlar, 
öğretmene karşı giderek artan şiddet gibi olumsuzluklar 
ne yazık ki eğitim-öğretim yılının ilk dönemine damgasını 
vurmuştur. 

Öğretmen açığı, erkek kamu görevlilerine dayatılan darbe 
ürünü kılık ve kıyafet yönetmeliği, ek ders esaslarındaki 
eşitsizlik, ders ücretlerindeki adaletsizlik, okulların bütçe 
sorunu, yabancı dil pilot uygulaması, rehberlik hizmetlerinin 
hizmetin özüne uygun kurgulanamaması, teftiş sistemindeki 
dönüşümün tamamlanamadığı gibi rehberlik ayağının ihmal 
edilmesi, ortaöğretime geçişte yeni sürecin soru işaretleri 
içermesi gibi birçok konuda beklentileri karşılayan adımlar 
hâlâ atılmış değildir. Özetle, bir an önce yapılması gereken 
çok iş, çözüme kavuşturulmayı bekleyen onlarca sorun 
bulunmaktadır. 

Medyanın artan imkân ve etkisi, ‘haber alma hak ve özgürlüğü’ 
başta olmak üzere, insanın diğer hak ve özgürlüklerini tezyif 
edici tarzda kötüye kullanılmamalıdır. Ancak her modern 
gelişmede olduğu gibi, bu etkinin kimi güçler tarafından 
istismar edilerek zaman zaman baskı ve şantaj aracına 
dönüştürüldüğü de bir gerçektir. Basının bir baskı ve zihin 
yönlendirme aracı olarak bütünüyle siyasi, ekonomik amaçlar 
için kullanıldığını biliyor, görüyoruz. Bugün bütün dünyada 
basının kendisinden umulan yarar dışında adeta bir silah ve 
tehdit aracı gibi kullanılmasına esefle şahit olabiliyoruz. Yalan 
yanlış haberlerle gerçeği çarptırmak, doğru bilgiye ulaşmayı 
engellemek bakımından esasen bir insan hakkı gasbıdır. 
Hak ve hukuku en çok gözetmesi gereken gazeteciler, 
maalesef kimi yanlış ilişkiler ağı içinde böyle bir çelişki içinde 
olabilmektedir. Bunların toplum ve hukuk nezdinde gördükleri 
karşılık mesleğini hakkıyla yapan gazetecilerin saygınlığını 
azaltmaz. Başta terör faaliyetleri olmak üzere, her türlü suçla 
gazeteciliğin yan yana anıldığı durumdan en fazla gazeteciler 
rahatsız olmuştur, olmalıdır. 

Gerçek gazetecilik, insan haklarının daha rahat ve 
geniş ortamda yaşanmasını sağlar, sağlamalıdır. Medya, 
insanlığın yararına olması için kişi hak ve özgürlüklerine, 
özel hayat kuralına, kamu yararına, toplumsal huzura, millî 
hassasiyetlere, genel ahlâk kurallarına riayet ederek yapıcı bir 
fonksiyon icra etmelidir. Olumsuzluk, şiddet özendirmemeli, 
haber ve bilgiler şahsi çıkarlar için manipüle edilmemeli, 
kaynağı ve dili ile doğru habercilik başta olmak üzere, meslek 
etiğine uyulmalıdır. 

Basın, iş kolu itibarıyla her alan ve kademesinde stresli, 
sıkıntılı, yıpratıcı, riskli bir faaliyet alanıdır. Özellikle kitle 
hareketleri, terör olayları, felaket bölgelerinde veya savaş 
alanlarında haber kovalayan gazeteciler, çoğu kez olaylardan 
doğrudan ve olumsuz etkilenebilmekte, birçoğu yaralanmakta 
hatta hayatını kaybetmektedir. Bunlarla birlikte, siyasi, 
ideolojik amaçlarla yapılan saldırıların savunmasız hedefi 
olan meslektaşlarının haberlerini yapmak durumunda 
kalmaktadır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, yaptığımız faaliyetlerin kamuoyuna 
duyurulması noktasında katkılarını gördüğümüz basınımıza 
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Bakanlık, eğitimcilere yönelik her saldırının sıkı takipçisi 
olmalı; kendi personelinin yanında olduğunu göstermeli ve 
nerede duracağı belli olmayan şiddet olaylarının bir an önce 
son bulması için gerekeni yapmalıdır. 

Eğitim yönetiminde kariyer liyakat esaslı olmalıdır 

Eğitim kurumları yönetici görevlendirme sürecinin, özellikle 
mülakat ayağının sorunlara ve yoğun bir dava sürecine 
neden olduğu, süreç titizlikle yürütülse dahi kamuoyunda 
olumsuz algılara neden olarak Bakanlığı yıprattığı 
görülmektedir. Bu husustaki en büyük problem, bahse 
konu yönetmeliğin ve öncesinde çıkartılan çok sayıda 
yönetmeliğin sendikalar tarafından dava konusu edilmesi, 
aday seçimi ve görevlendirme usulü gibi yönetmeliğin pek 
çok can alıcı hükümlerinin mahkemelerce yürütmesinin 
durdurulmasına ve iptaline karar verilmiş olmasıdır. Açılan 
bu davalar ile dava konusu edilen hükümlere istinaden 
tesis edilen bireysel idari işlemlere karşı açılan bireysel 
davalarda verilen kararlar, yönetici görevlendirme sürecini 
iller bazında sekteye uğratmaktadır. Diğer önemli bir sorun 
ise, yönetici görevlendirme konusunda uzun vadeli bir 
perspektif ve kalıcı bir sistem inşa edilemediği için, yönetici 
atama/görevlendirmeye ilişkin son on yılda pek çok kez yeni 
yönetmeliklerin yürürlüğe konulması, hatta uygulanmaksızın 
yürürlükten kaldırılan yönetmeliklerin mevcut olmasıdır. 
‘Eğitim Yönetiminde Liyakat ve Kariyer Sistemi’ raporumuzda 
da dikkat çektiğimiz üzere, eğitim yönetiminin taraflarından 
olan öğretmenler, eğitim yöneticileri ve denetim 
elemanlarından oluşan komisyonlardan alınan görüşler ve 
akademik araştırmaların incelenmesi sonucunda liyakat ve 
kariyer esaslı bir eğitim yönetimi sistemi oluşturulmalıdır. 
Eğitim yöneticilerinin yeterlilikleri ve mesleki standartları 
tanımlanmalı, eğitim yöneticiliği ‘ikinci görev’ değil meslek 
olmalı, hizmet öncesi ve hizmet içinde müdürler değil ‘eğitim 
liderleri’ yetiştirilmeli, objektif ve adil bir seçme ve atama 
sistemi kurulmalıdır. 

Günübirlik politikalar çözüm değil,    
sorun üretmektedir 

Birimlerin birbirleriyle çelişen kararları ve uygulamaları; Millî 
Eğitim Bakanlığı’nın hedef, amaç, politika ve eylem noktasında 
birbiriyle uyumlu, birbirini tamamlayan, sebep-sonuç ilişkisini 
gözeten bir politika oluşturma ve uygulama becerisini 
gösteremediğini gözler önüne sermektedir. Bakanlık 
birimlerinin her konuya sadece kendi görev alanları yönünden 
bakmaları, aldıkları her kararın kendi birimleri dışında da 
yansımaları olacağı hususunu göz ardı edip bu konuda sebep-
sonuç-etki analizi yapmamaları, bütünün parçasını teşkil 
ettikleri gerçeğini unutmaları neticesinde alınan kararlar ve 
gerçekleştirilen uygulamalar, Bakanlığın eğitim ve personel 
politikasına uygun olmamakta, hatta söz konusu politikaları 
sekteye uğratmaktadır. Mezkûr birimler, karar ve uygulama 
sürecinde dar bakış açısının sonucu olarak Bakanlığın genel 
politikasıyla uyumlu işler çıkaramamaktadır. Bu nedenle, 
karar alma düzeyinde çok boyutlu ve sebep-sonuç analizini 
gözeten bir süreç işletilmelidir. 

Eğitimcilere yönelik şiddete Bakanlık seyirci 
kalmamalıdır 

Öğretmenler, geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz 
için ‘iyi insanın’, ‘güzel ahlakın’ canlı fotoğrafı olmak 
durumundadır. Sadece öğreten değil, değerleri yaşayan ve 
yaşatan bir kimlik olarak öğrencilerinin karşısına çıkmalıdır. 
Öğrencisi, insan olmanın değerini öncelikle öğretmenler 
üzerinden yaşamalıdır. Adil olmayı, işinin hakkını vermeyi, iş 
ahlakını, hakça paylaşmayı, birlikte yaşamayı ve huzuru birlikte 
oluşturmayı, sınıfta ve okulda öğretmenden görmelidir. Böyle 
bir öğretmen profili için öncelikle öğretmenlerin toplumdaki 
saygınlığının ve itibarının, bu hedef doğrultusunda oluşması ve 
korunması gerekmektedir. Öğretmenlerin mali, sosyal, özlük 
hakları ve çalışma şartları bu itibar ve saygıyı oluşturacak 
biçimde düzenlenmeli ve geliştirilmelidir. Öğretmene şiddet, 
bugün okullarda yaygın bir sorun hâline gelmiştir. Maalesef 
bugün öğretmenler saldırılara karşı savunmasızdır. Eğitim 
kurumlarında güvenlik tedbirleri yeterince alınmamakta, 
sorumluluk öğretmenlere ve yöneticilere bırakılmaktadır. 
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kurum içi çalışma barışını bozmaktadır. Bu durum, 
öğretmenlerin verimliliğini düşürmekte; aynı niteliklere sahip 
ve aynı görevi ifa eden insanlar arasında bir nevi kast sistemi 
oluşturmaktadır. Sözleşmeli olarak istihdam edilenler kadrolu 
olanların sahip olduğu özlük haklarına sahip olmadıklarından, 
hak kayıpları ve mağduriyetler pek çok davaya neden 
olmanın yanında Bakanlığa olan güveni de azaltmaktadır. Sayı 
arttıkça, farklı istihdamdan kaynaklı sorunlar da artacaktır. 
Yer değişikliği başta olmak üzere, kadrolu öğretmenlerin 
sahip oldukları hakların tanınmaması, Bakanlığı yoğun bir 
dava sürecinin içine çekmektedir. Bakanlık, sözleşmeli 
öğretmenlik uygulamasından vazgeçilmeli, atamaları kadrolu 
olarak yapmalıdır. 

Kamu vicdanını yaralayan mülakatla öğretmen atama 
yöntemi sona erdirilmelidir 

Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasıyla birlikte Türkiye’deki 
öğretmen istihdamı süreçlerine sözlü sınav aşaması da ilk 
kez dâhil edilmiştir. Uygulamanın başladığı ilk günden itibaren 
sözlü sınav kamuoyunda tartışılmaktadır. Özellikle, çok 
sayıda sözlü sınav komisyonu olması, sınav komisyonunda 
bulunanların yeterlilikleri, sınavlarda sorulan sorular gibi 
konular kamuoyunda sıklıkla gündeme gelmektedir. Genel 
olarak, binlerce adayın çok sayıda farklı komisyon tarafından 
kısa süreli bir sözlü sınava tabi tutulmasının hem nitelikli 
öğretmen seçimine hizmet etmediği hem de adalet duygusunu 
zedelediği şeklinde genel bir kanı bulunmaktadır. Tek başına 
sözleşmeli öğretmenlik uygulaması çok ciddi bir sorun iken, 
atanacak öğretmen seçiminin mülakatla yapılması, yapılan 
mülakatlar çerçevesinde adayların kazanma ya da kaybetme 
nedeninin objektif bir şekilde izah edilememesi, yıllarca 
emek vererek okumuş ve birçok yazılı sınavdan geçmiş 
öğretmen adaylarının farklı komisyonlarca bir kaç dakikalık 
mülakatla elenmesi adalet duygusunun zedelenmesine neden 
olmaktadır. Mülakat uygulaması yerine daha adil, hakkaniyetli, 
ehliyet ve liyakat ölçülerine göre bir istihdam modeli hayata 
geçirilmelidir. 

Mağdurlar haklarına kavuşturulmalı,    
itibarları iade edilmelidir 

Öncelikle eğitim gündemi olağan hâle getirilmelidir. Terör 
örgütlerinin bertaraf edilmesine, elemanlarının ve uzantılarının 
siyasal zeminden kamu düzenine, kamu personel sisteminden 
ekonomik sisteme bütün alanlardan tasfiye edilmesine 
yönelik faaliyetler, demokratik işleyişin, hukuk düzeninin 
ve insan haklarına dayanan toplumsal hayatın korunması 
amacıyla hukuk kurallarına bağlılık ve adaletin tesis edilmesi 
ekseninde hassasiyetle ve hızla yürütülmelidir. Bylock ile ilgili 
kurulan kumpas nedeniyle söz konusu programı kullanmadığı 
anlaşılan, yaklaşık 15 aydır açıkta olduğu hâlde hakkında 
hiçbir işlem tesis edilmeyen ve hâlâ açıkta bekleyen, haksız 
yere ihraç edildiği hâlde yargı kararları ve teknik inceleme 
neticesinde masum olduğu ortaya çıkan kamu görevlileri 
ivedilikle adalet bekliyor. Bakanlık, bylock kullanmadığı teknik 
olarak ispat edilen kamu görevlilerinden KHK ile ihraç edilenler 
için acil iade sürecini başlatmalı, yeni gelişmeler ışığında 
hızlı değerlendirmeler yapmalı, mülki idare amirliklerince 
yapılan açığa alma işlemlerinin sona erdirilmesinde aktif rol 
üstlenmelidir. Kumpaslar neticesinde veya kişisel garezlerle 
haksız yere ihraç edilen veya açığa alınan kişilerin eski görev 
ve kadrolarına dönmelerini sağlamak adaletin gereğidir. 

Öğretmen ihtiyacı ivedilikle karşılanmalıdır 

Son yıllarda hatırı sayılır öğretmen atanmasına rağmen önemli 
sayıda öğretmen ihtiyacı olduğu da bir gerçektir. Norm fazlası 
öğretmenlerin eş vb. gerekçelerle ihtiyaç duyulan yerlere 
gidemeyeceği dikkate alındığında reel öğretmen ihtiyacı 120 
bin civarındadır. Bakanlık, daha fazla öğretmen istihdamı 
gerçekleştirmelidir. Eğitimde reformların kalıcı olması, 
okullarda boş ders kalmamasına ve sınıflarda sadece kadrolu 
öğretmenlerin bulunmasına bağlıdır. 

Farklı istihdam modellerinden vazgeçilmelidir 

632 sayılı KHK ile kadroya geçirilmeden evvel var olan 
sözleşmeli öğretmen sorunlarının şimdi yeniden ortaya 
çıktığı görülmektedir. Eğitim kurumlarında öğretmenler 
arasında kadrolu/sözleşmeli şeklinde ortaya çıkan ayırım 
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beklenti içerisindedir. Bu çerçevede paydaşların görüşleri 
ve talepleri doğrultusunda herkesin yararlanmasına açık, 
özgün, maddi ve manevi açıdan tatminkâr, öğretmenlerin 
niteliğinin artırılması bağlamında gerçekleştirilecek politika 
süreçlerinde kariyer basamakları sistemine yeniden ve 
ivedilikle işlerlik kazandırılmalıdır. Ekim 2009 tarihli Kurum 
İdari Kurulu’nda “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 artık hayata geçirilmelidir. 

İstihdamda zorluk çekilen bölgelerde cezbedici yöntemler 
uygulanmalıdır 

İstihdamda güçlük çekilen bölgelerde en önemli sorun, 
kalıcı öğretmen istihdamının sağlanamamasıdır. Söz 
konusu bölgelerde bir öğretmenin görevde kalma süresi 
ortalama 1,5 yıldır. Bu durum, ilkokul dönemi başta olmak 
üzere, eğitim ve öğretimde ciddi sıkıntılara sebebiyet 
vermektedir. Bu bölgelerdeki öğretmen açığının kapatılması 
amacıyla zorunlu hizmet yükümlülüğü getirilmesine rağmen, 
bunun kalıcı bir çözüm getirmediği görülmektedir. Eğitim 
çalışanlarına, zorunlu hizmet bölgelerinde görev yapmaları 
halinde illerin mahrumiyet durumlarına göre ilave özel hizmet 
tazminatı ödenmesi, hem bölgenin eğitim çalışanı açığının 
kapatılması bakımından hem de bölgenin zorluğuna göre 
eğitim çalışanının yaşamış olduğu mağduriyeti gidermesi 
bakımından zaruret arz etmektedir. 18. Milli Eğitim Şurası’nda 
alınan “…ayrıca zorunlu hizmet bölgelerinde çalışanlara 
‘zorunlu bölge hizmet tazminatı’ ödenmelidir…” kararı 
doğrultusunda, 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 
düzenlemeler yapılmalıdır. Toplu sözleşme taleplerimiz 
arasında da yer alan bu teklifin hayata geçirilmesi, öğretmen 
açığı sorununu büyük oranda çözecektir.  

Öğretmeni aktör olarak görmeyen performans 
değerlendirmesi kabul edilemez 

Öğretmen Strateji Belgesi, paydaşlarca istişare edilip revize 
edilmeye muhtaç, yürütülebilirliği tartışmalı bir belgeyken, 
bu belgede toplumsal mutabakatla eleştiri konusu edilen 
performans değerlendirmesinin alelacele uygulamaya 
konulması telafisi zor zararlara sebep olacaktır. Kanuni 
dayanağı olmayan, öğretmene, öğrenciye ve eğitime 
somut hiçbir katkısının olmayacağı açık olan performans 
değerlendirme sistemini uygulamaya koymaktaki ısrar, 
hatalara ve mağduriyetlere yol açacaktır. Öğretmene not 
vererek değerlendirme çabası, daha önce farklı bir şekilde 
denenmiş ve okullarda huzurun kaçtığı, motivasyonun 
bozulduğu, iş barışının sarsıldığı çok net bir şekilde 
görülmüştür. Sicil notu uygulamasında verilen sicil notlarına 
ilişkin mahkeme içtihatları, bu türden değerlendirme 
süreçlerinin yürütülebilir olmadığını ortaya koymuştur. 

Motivasyon üretmek yerine motivasyonu bitirmek anlamını 
taşıyan bir içerikle performans sistemi kurulacağını 
düşünmek, hem yorucu hem de yıpratıcı süreçlere kapı 
aralayacaktır.  Sınıfta ter akıtan bir öğretmeni çalışmadığı 
iddiasıyla yaftalamak yerine fedakârlığı ve başarısı 
görülmeyen bir öğretmeni bulup ödüllendirmek daha iyi 
bir kamu hizmetinin anahtarıdır. Bu itibarla performans 
değerlendirme uygulaması Öğretmen Strateji Belgesi’nden de 
uygulamadan da kaldırılmalıdır. 

Öğretmenlerin motivasyonunu artıran bir kariyer sistemi 
oluşturulmalıdır 

Anayasa Mahkemesi’nin Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında 
Yükselme uygulamasına ilişkin verdiği iptal kararı ve Danıştay 
İdari Dava Daireleri Kurulu’nun mahkeme kararıyla kariyer 
basamağı unvanı elde edilemeyeceği noktasındaki içtihadı 
sonrasında kariyer basamakları sürecinin yasal belirliliğe 
kavuşturulmaması, adeta unutulmaya terk edilmesi, pek 
çok hak kaybına neden olmuştur. Anayasa Mahkemesi’nin 
kararından bu yana öğretmen kariyer basamaklarına 
ilişkin uygulama yapılmamaktadır. Öğretmenler haklı bir 
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değişkenlerin öngörülmemesi de pilot uygulamanın değerini 
azaltmaktadır. 

Pilot uygulamada önemli bir rol üstlenen öğretmenler 
ve eğitim yöneticileri, uygulama hakkında yeterince 
bilgilendirilmediği, pilot uygulamaya ilişkin herhangi bir hizmet 
içi eğitim almadıkları gibi, uygulamada karşılaşılan güçlükler 
konusunda da adeta kaderleri ile baş başa bırakılmışlardır. 
Pilot uygulamanın mantığına uygun olarak belirlenmiş 
standartlar, sistematik bilgilendirme ve dönüt alma, 
sorunlara yerinde ve zamanında müdahale gibi koordinasyon 
gerektiren bir mekanizma olmadığı için, birlik sağlanamamış, 
adeta pilot uygulama olma özelliğini kaybetmiştir. Sürecin 
bu şekilde bir pilot uygulama dâhilinde dahi yürütülmesi 
mümkün görünmemektedir. Öğretim programı yeniden elen 
alınmalı, acilen ders materyali üretilip dağıtılmalı, bütün 5. 
sınıflar yerine öğrenci farklılığını gözeten kısmi bir uygulama 
düşünülmelidir. 

Rehberlik hizmeti öğretmenlik üzerine değil psikolojik 
danışmanlık üzerine kurgulanmalıdır 

Rehberlik hizmetleri, yeni yönetmeliğe rağmen hâlâ bir 
sorun alanı olmaya devam etmektedir. Sorunun temelinde 
eğitim kurumlarındaki psikolojik danışmanlık ve destek 
olgusuna olan hatalı yaklaşım yatmaktadır. “Rehberlik ve 
psikolojik danışmanlık hizmetleri” eğitim kurumlarının eğitim-
öğretim etkinlikleri bütünlüğü içinde konumlandırılmıştır. Bu 
anlayışın doğal sonucu olarak da psikolojik danışmanlar, 
kendi asli mesleklerinden ve mezun oldukları yükseköğretim 
programlarından kopartılarak “rehber öğretmen” adı altında 
kurgulanmıştır. Oysa sundukları hizmetlerin, öğretmenlik 
mesleğinin asli fonksiyonlarından tamamen farklı olduğu 
açıktır. 

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri, niteliği gereği 
sürekli gözlem ve süreç takibi esasına dayanan, dolayısıyla 
yer ve zamana bağlı kılınması, belli bir zaman diliminde ifa 
edilerek tamamlanması mümkün olmayan faaliyetlerdir. 
Bu itibarla rehber öğretmenliğin diğer branşlarla arasında 
nitelik, içerik ve yöntem yönleri başta olmak üzere, çok 

Eğitim yöneticileri işveren muamelesi görmemelidir 

Sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde 
mesleki ve teknik eğitim veren kurumlar başta olmak 
üzere, eğitim kurumlarının müdürleri, işveren/işveren vekili 
sayılmakta; bu durumda (işletmelerde mesleki eğitimi bırakan 
öğrencinin/işletme sahibinin zamanında bilgi vermemesi gibi) 
kendi kusurlarından kaynaklanmayan hâller nedeniyle yüklü 
miktarda idari para cezalarıyla karşı karşıya kalmaktadır. 
Eğitim kurumları müdürlerinin kasten işlenenler hariç olmak 
üzere, bireysel sorumluluklarını gideren bir düzenleme 
konusunda SGK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
nezdinde adım atılmalıdır. 

Yapılan alan değişikliği çözüm getirmemiş,  
problemi büyütmüştür 

Alan değişikliğinin sadece 540 saatlik Zihinsel Engelliler 
Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı’nı tamamlayanlar ve 
kapatılan alanlarda görev yapanlarla sınırlı tutulması, eğitim 
çalışanlarını hayal kırıklığına uğratmıştır. Bakanlığın alan 
değişikliğinin kapsamının dar tutulmasının gerekçesi olarak 
potansiyel öğretmen adaylarının mağdur edilmemesini 
göstermesi ise başlı başına hatalı bir söylemdir. Bununla, bir 
taraftan bütün öğretmen adaylarına ilerleyen zamanlarda 
Bakanlık kadrolarına atanabilecekleri yönünde hatalı bir 
mesaj verilirken, diğer yandan mesleki iç çatışma algısı 
oluşturulmak suretiyle mesleğin itibarı zedelenmektedir. 
Bakanlık, alan değişikliği taleplerini net bir şekilde ortaya 
koyacak bir projeksiyon çalışması yapmalı, alanlar itibarıyla 
arz ve talebi ortaya koymalı ve ilk atama/alan değişikliği 
arasında bir orantı kurarak talepleri bu şekilde karşılamalıdır. 

5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı eğitim heveslere değil 
gerçeklere dayanmalıdır 

Pilot uygulamanın yapılacağı bazı okulların eğitim-öğretimin 
başlamasından bir gün önce belirlenmesinden anlaşılacağı 
üzere, hazırlığa ilişkin uygulanabilir bir takvim söz konusu 
olmamıştır. Yabancı dil öğrenme ve kullanma becerisinin 
yanında diğer dersler ve öğrencinin gelişimi açısından nasıl 
bir etki meydana getirdiğini analiz etmeye imkân verecek 



368

OL AĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU

Sınavsız yerleştirme işlemi yapılacak okullara katı bir 
kontenjan/kapasite sınırlaması konulmamalıdır. Aksi 
hâlde, öğrencinin evinin en yakınındaki okula yerleşmeme 
ihtimali söz konusudur. Bundan dolayı, öğrencinin evinin en 
yakınındaki tercih ettiği okul türüne adrese dayalı olarak 
yerleşmesi esas olmalıdır. 

Okulların bütçe ihtiyacı karşılanmalıdır 

Eğitim-öğretim desteğinin sadece özel öğretim kurumlarıyla 
sınırlı tutulmaması, resmi öğretim kurumları ile resmi kurum 
öğrencilerinin de aynı destekten faydalanması sağlanmalıdır. 
Bu durum, resmi öğretim kurumlarının niteliğinin artırılmasına 
ve nitelik artışı getirecek rekabetin gelişmesine olumlu katkı 
sağlayacaktır. 

Hâlihazırda eğitim kurumları yönetimlerinin kullanımına 
tahsis edilmiş bir ödenek mevcut değildir. Hizmetli/özel 
güvenlikçilerin ücret, vergi ve sosyal güvenlik primleri, basit 
onarım, günlük rutin giderler, internet faturaları ödemeleri, 
sosyal faaliyetler için yol ve benzeri giderler, kırtasiye 
masrafları gibi zorunlu harcamalar, Okul-Aile Birliklerine 
yapılan bağışlardan karşılanmaktadır. Bu durumda da okul 
yöneticilerinin, Bakanlık genelgeleriyle bağış konusunda 
eli kolu bağlanmaktadır. Okulların kendi kullanımlarına 
sunulmuş herhangi bir ödenekleri olmadığı dikkate 
alındığında, zorunluluk arz eden mal ve hizmet alımlarının ne 
şekilde karşılanacağı sorunu halen izaha muhtaç olup çözüm 
beklemektedir. 

Kamu görevlilerine kılık-kıyafet dayatılmamalı,   
darbe ürünü yönetmelik kaldırılmalıdır 

Kamusal alan yalanıyla yıllarca kadınlara ve kız öğrencilere 
uygulanan kılık-kıyafet dayatması, verdiğimiz mücadele, 
yaptığımız eylem ve etkinlikler sonucunda kaldırılmış, kamuda 
çalışan kadınlara yönelik ‘başı açık’ ibaresinin yönetmelikten 
çıkarılmasıyla kadının kamu hizmetine katılımında bir engel 
aşılmış; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık 
ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik’te de yapılan değişiklikle 
öğrencilere kılık-kıyafet dayatmasının kaldırılması son derece 
önemli bir adım olmuş ve bir yasak daha tarihe karışmıştır. 

sayıda farklılık olup sunulan hizmetin gereği olarak bunlar 
doğal farklılıklardır. Bu farklılıklardan hareketle rehberlik ve 
psikolojik danışmanlık hizmetleri ve/veya rehber öğretmenlik 
branşının farklı düzenlemelere tabi tutulması gerekmektedir. 
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından düzenlenen “okul 
psikolojik danışmanlığı” yeterlilikleri gözetilerek, mesleki 
yeterlilikler ile görev tanımlarının ve çalışma şartlarının 
yeniden düzenlenmesi, asli görevleriyle bağdaşmayan ilave 
yüklerin üzerlerinden alınması yerinde olacaktır. 

Ortaöğretime geçiş sürecinde doğacak problemler 
şimdiden öngörülmelidir 

Bakanlık tarafından TEOG’un yerine getirilen yeni ortaöğretime 
geçiş sisteminde tüm öğrencileri merkezi olarak sınava 
sokan ve yerleştiren bir geçiş sistemi yerine bu yeni sistemde 
öğrencilerin sadece bir kısmının sınavla yerleştirilecek olması 
ve sınavın isteğe bağlı olması, sınav stresini azaltması yönüyle 
olumludur. Bu gelişmelere rağmen, açıklanan yeni sistemde 
geliştirilmesi gereken bazı hususlar vardır: Merkezi sınavla 
öğrenci alacak okulların belirlenmesinde özellikle nüfus 
ve kentin büyüklüğü gibi nesnel kriterler mutlaka dikkate 
alınmalıdır. Fen liseleri ile sosyal bilimler liselerine ek olarak 
bazı Anadolu liseleri, meslek liseleri ve imam hatip liseleri de 
merkezi sınavla öğrenci almalıdır. 

Sınavsız yerleşecek öğrencileri yerleştirmede katı bir 
merkezi yerleştirme anlayışı yerine daha esnek bir yaklaşım 
benimsenmelidir. Ortaöğretime yerleşme ile ilgili iş ve işlemler 
merkezi olarak Bakanlık tarafından değil, il ve ilçe millî eğitim 
müdürlükleri tarafından yürütülmelidir. Böylece, öğrenci 
ve ailelerin tercih ettiği okul türüne göre ikametlerine en 
yakın okula yerleştirilmeleri için yerel imkânların maksimize 
edilmesi amaçlanmalıdır. Zira hangi muhitte hangi okul türüne 
ne kadar talep olduğu önceden bilinmediği için, yaz başında 
netleştirilecek talepler doğrultusunda ve demokratik eğitim 
anlayışı çerçevesinde, il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri söz 
konusu taleplere uygun bir arz oluşturmalıdır. Aksi hâlde, 
mevcut arz ile talep arasında büyük bir makas söz konusu 
olabilir. 
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öğretmen, saygı, hürmet gibi çok önemli meseleleri yeniden 
konuşmaya, bu konularda gerekli adımları atmaya mecbur 
olduğumuzu zorunlu kılmaktadır. 

Öğrenme ve öğretme aşkıyla ders yapılması gerekirken; 
trajik, hüzünlü orta oyununa dönüştürülen sınıf ortamında 
kimi öğrencilerin öğretmenlerine karşı saygısız, ahlaksız, 
edepsiz tutumları, en vasat duygularla bile bu ülkeye ait olan 
herkesi derinden etkilemiştir. 

Görüntülerde, hayata dair hiçbir amacı olmayan, öz güvenleri 
terbiyesizliğe dönüşmüş ve sırf zorunluluktan geldikleri 
hareketlerine ve görünüşlerine yansıyan öğrencilerin 
öğretmenlerine karşı sergiledikleri adap ve hayâdan uzak 
tavırları ülkemizin geleceği konusunda endişe duymamıza 
neden olmuştur. Bu olay öyle klasik söylemlerle geçiştirilecek 
bir olay değildir. Aksine eğitimimizin nereye gittiğini 
göstermesi açısından üzerinde önemle durulması gereken 
bir vaka olarak, hakkında bilimsel ve pedagojik çalışmalar 
yapılması gereken örnek bir olaydır. Bu talihsiz olay bizce 
kendiliğinden gelişmiş basit bir olay değildir. Bu vaka bizim 
yıllardır altını çizdiğimiz, ancak yetkili iradelerin de üstünü 
çizdiği kulak arkası edilmiş, duymazlıktan gelinmiş, artık 
kendi kabına sığmayan sorunların taşmış hâlidir. 

Formel veya informel, örgün veya yaygın eğitim alanlarında 
olsun, tarihin her döneminde bilgiye, ilme, insani ve ahlaki 
değerlere her zaman önem vermiş, bütün bu değerleri 
insanımıza taşıyan öğretmenleri örnek alınacak rol model 
olarak bilmiş, baş tacı etmiş, onlara saygı ve hürmette kusur 
etmemiş bir medeniyetin mensuplarıyız. Tarihte değişen 
konum ve durumlarına göre ‘âlim’, ‘müderris’, ‘arif’, ‘hoca’, ‘fakih’ 
gibi birçok güzel isimle anılan öğretmenlerimize olan saygı, 
ait ve bağlı olduğumuz inancımızdan, kültürümüzden, örf ve 
adetlerimizden, irfanımızdan, medeniyet değerlerimizden, 
insan olarak kendimize saygımızdan kaynaklanmıştır. ‘Bana 
bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ diyen yüksek idrak, 
en kudretli makamlarda bile olsalar hocalarına hürmeti 
eksik etmemiş, bir görüşme gerektiğinde onların ayaklarına 
gitmiştir. 

Çerçeve yönetmelikte de acilen değişiklik yapılmalı ve sivil 
itaatsizlik gerekçelerimizden olan erkek kamu görevlilerine 
de kılık-kıyafet dayatmasından vazgeçilmelidir. 

Bakanlık eğitimin paydaşlarına kulak vermeli,   
birlikte çalışmayı öncelemelidir 

Bakanlığın bütün birimlerinin, özellikle siyasi ve idari 
liderlerinin, sendikalar ve diğer sivil toplum kuruluşları 
başta olmak üzere, eğitim alanındaki diğer paydaşlarla daha 
etkin bir iletişim ve iş birliği içerisinde olması yönünde irade 
kullanmaları uygun olacaktır. 

Millî Eğitim Bakanlığı’nın yükseköğretim kurumlarıyla, 
akademik çevrelerle ve sendikalarla sık aralıklarla bir araya 
gelmesi, belirlenecek politikaların isabet oranının artmasını 
sağlayacak, kabul düzeyi yüksek kararların alınmasına 
yardımcı olacaktır. Özellikle, eğitim mevzuatını ve personeli 
ilgilendiren düzenleme ve uygulamalar, müfredat değişiklikleri 
gibi başat konularla ilgili çalışmaların ve alınacak kararların bu 
iş birliği ve paydaş sıfatı üzerinden birlikte gerçekleştirilmesi, 
sonuçların birlikte analizi ve sonuçlara dair eleştirilerin 
de birlikte üstlenilmesi gibi demokratik toplumlara özgü 
birlikteliği de beraberinde getirecektir. 

Öğretmene yapılan her kötülük geleceğimizin 
erozyonudur 

12/02/2018 

Eğitim sistemimizde öğretime ağırlık verilmesi, eğitim 
boyutunun ihmal edilmesi, aktör olması gereken öğretmenin 
ikinci plana itilmesi, bunun sonucunda meydana gelen şiddet 
olayları; öğretmenlerin alaya alınması, darp edilmesi ve 
öldürülmesi, geleceğimizi karartacak bu erozyonu ciddi bir 
şekilde düşünmenin zamanının geldiğini, hatta geçtiğini net 
bir şekilde göstermektedir. 

Sosyal medyaya düşen, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir 
lisede öğrencilerin öğretmenleri ile alay ettiği görüntüler, 
eğitimi, gençliğimizin durumunu, toplumsal yapımızın 
uğradığı yozlaşmanın hangi aşamaya geldiğini gözler önüne 
sermektedir. Bu durum, başta ahlak olmak üzere, eğitim, 
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Yerelden evrensele, zirveden yeni ufuklara 26. yıl 

13/02/2018 

14 Şubat 1992 tarihinde, emek mücadelesinde yerli bir 
duruş, millî bir düşünce ve milletin değerleriyle bezenmiş 
bir anlayışla yola çıkan; konuşmanın zor zamanlarında söz 
söyleyen, yokluğu samimiyetle yenen, azlığı dirayetle çokluğa 
çeviren, idealleri söz konusu olduğunda yorulmadan yürüyen 
şair, mütefekkir ve hareket adamı Mehmet Akif İnan’ın 
başlattığı, onun açtığı çığırda cefayla yol alan kahramanların 
büyüttüğü emek ve özgürlük mücadelemiz 26. yılına girmiştir. 

İnsan hakları açısından sorunlu, ekonomik darboğazın 
yaşandığı, siyasi krizlerin gündelik hayatın bir parçası 
hâline geldiği, yasaklarla, faili meçhullerle anılan ülkemizin 
en karanlık ve kayıp yılları olan bir döneminde Akif İnan’ın 
şahsında örgütlü bir hamle ve hareket gücüne dönüşen 
Eğitim-Bir-Sen’in inançlı, idealist öncüleri, akıl ve alın terini 
birbirinden ayırmayarak haksızlıklara karşı sesini yükseltmeyi 
temel ilke edinmiştir. Bu toprakların değerini yerli, millî bir 
duruş ve tavırla geleceğe taşımayı varoluş amacı edinen 
Eğitim-Bir-Sen, eğitim çalışanlarının mali, özlük ve sosyal 
haklarını insan hak ve özgürlükleri mücadelesinden ayrı 
düşünmeyen bir dayanışma modeli ortaya koymuş; emek 
ve özgürlük mücadelesi alanına, medeniyet değerlerimize 
duyarlı bir dil ve tavırla girerek sendikacılığa yeni bir soluk 
getirmiştir. 

Bu girişimin ve açılımın kabul görmesi, örgütlenip yol 
alması hiç kolay olmamıştır. O zamana kadar bu alanda 
gösterilen faaliyetlerin insanımızın zihninde olumsuz hatıra, 
imaj ve algılarla yer almasının yanında ilk yıllarda yaşanan 
ekonomik zorluklar, kamu sendikacılığının yasal zemininin 
bulunmaması ve daha emekleme aşamasındayken ülkenin 
üzerine kâbus gibi çöken 28 Şubat postmodern darbesi, 
Eğitim-Bir-Sen’in başlangıç sürecinde son derece zorlayıcı 
olumsuz etkiler olmuştur. Ancak insanımızın aklına, inancına, 
iradesine dayanan, Türkiye’nin engellenemez dinamizmine 
güvenen Eğitim-Bir-Sen, bütün engel ve engellemeleri 
aşarak haksızlığa karşı hakkın, baskı ve zulümlere karşı 

Öğretmenlerin uğradıkları saldırılar, değersizliğin yönsüz 
boşluğunda gençliğimizin hangi karanlık uçuruma doğru 
yuvarlandığının ibretlik örneğidir. Bir an önce aranıp 
bulunması ve hayata aktarılması gereken çözüm ve çarenin 
ilk sorumlusu elbette Millî Eğitim Bakanlığı’dır. Gerek müfredat 
içerikleri gerek öğretmenin saygınlığını artıracak uygulamalar, 
birbirini tamamlayıcı tarzda yeniden düzenlenmelidir. 
Öğretmeni aktörlükten figüranlığa düşüren uygulamalar, can 
sıkıcı ve insan olan hiç kimsenin kabul edemeyeceği olaylara 
davetiye çıkarmaktadır. 

İnsan yetiştirmeyi amaçlaması gereken eğitim sistemimiz, 
gençlerimizin bozulmasına, savrulmasına imkân verecek bir 
zemine dönüşmemelidir. Bunun için Millî Eğitim Bakanlığı 
yakın vadede benzer hadiselere mahal vermemek için acil 
önlemler almalı ama kalıcı olarak da öğretmen odaklı ve 
değerleri öne çıkaran bir eğitim düzenine geçmelidir. 

Bu hadise, Bakanlığın öğretmen istihdamındaki sorunlu 
yaklaşımını, öğretmen yetiştirme gibi temel bir sürecin yeterli 
verimliliği sağlamadığını, hizmet içi eğitim gibi tamamlayıcı 
unsurların amacına hizmet etmediğini bir defa daha 
göstermiştir. 

Öğretmenin itibar görmesi, evvela bağlı olduğu Bakanlığın ona 
itibar etmesiyle mümkün olacaktır. Yarınlarımızın teminatı ve 
ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın bu milletin değerlerini 
benimsemiş, insani yönü gelişmiş, millî ve manevi değerleri 
içselleştirmiş bir şekilde yetişmesi için, başta yetkililer olmak 
üzere, herkes üzerine düşeni yapmalıdır. 

Eğitime ve öğretmene yönelik politikalar yeniden sorgulanmalı 
ve revize edilmelidir. Öğretmene saygı, bu ülkenin geleceğine 
saygıdır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, bu ve benzeri olayları şiddetle kınıyor, 
meslekleri aynı zamanda samimiyet, sabır ve tahammül 
ustalığı olan, olması gereken öğretmenlerimizin her zaman 
yanında olduğumuzu bir defa daha ifade ediyoruz. 
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çalışma hayatının diğer tüm unsurlarını da gözeterek, birlik, 
beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşayabilmenin harcı, 
ekonomik olarak kalkınmanın kaldıracı, ülkemize karşı yapılan 
saldırıların kalkanı, içimizdeki kuklalara ve taşeronlara karşı 
direnç noktası; geçmişiyle barışık kültürel bir hamlenin 
mayalayıcısı, yarınlara iz bırakacak akademik araştırmaların 
icracısı olmak; sendikacılığı dünden bugüne, bugünden yarına 
köprüler kurmak, yeniden inkişaf ettirmek gibi bir misyonla 
yapmak tüm sendikal anlayışların üstünde bir yol tutmaktır. 
Çalışmalarımızı bundan sonra da bu bağlamda sürdürme 
azminde olacağız. 

28 Şubat postmodern darbesinden edindiğimiz tecrübeyle 
bedellerin bize öğrettiği iradesine sahip çıkma cesaretiyle 
15 Temmuz’un karanlık ve kanlı gecesinde, darbe görünümlü 
işgale 81 ilde tüm varlığımızı ortaya koyarak karşı çıktık. 
Emeğin bir daha gasbedilmemesi, alın terinin pazarlığının 
namluların gölgesinde yapılmaması, çalışma hayatının hepten 
hiç edilmemesi, ‘bağımsızlığımız varsa ülkemiz, ülkemiz varsa 
emeğimizin değeri vardır’ anlayışıyla istiklal ve istikbalimiz 
için hiç tereddüt etmeden meydanlara çıkıp tankların, 
silahların karşısına dikilerek emeğimize, özgürlüğümüze ve 
geleceğimize sahip çıktık. Örgütlü olmanın, organize olmanın 
en büyük direncimiz ve kazancımız olduğunu bir kez daha 
tescil ettik, bugünlerden yarınlara miras bıraktık. 

Sendikamızın tarihi bir dönem sayılacak çeyrek yüzyıllık 
mücadele geçmişi; Türkiye’nin karanlıklardan aydınlığa, 
darbe dönemlerinden demokrasiye geçmek için tutarlı, ilkeli, 
cesur mücadelesinin destansı tarihi ve vesayetten, karanlık 
emperyalist kuşatmalardan kurtulma yolunda aydınlık ileri 
ufuklara yönelen Türkiye’nin vazgeçilmez dinamiklerinden 
biridir. 

Türkiye’nin her demokratik kazanımında mutlaka teri, payı 
ve imzası bulunan Eğitim-Bir-Sen, yaslandığı medeniyet 
değerlerinden güç ve ilham alarak sadece Türkiye’de değil, 
yeryüzünün her yerinde haksızlıkların karşısında, mağdur 
ve mazlumların yanında yer almış; ırkına, diline, dinine, 
rengine bakmadan dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan 
mezalime gereken tepkiyi göstermiştir. Milletle, ümmetle 

özgürlük ve adaletin yanında sürdürdüğü asil mücadelesinde, 
istikametinden hiç sapmadan 26. yılına girmenin onurunu 
yaşamaktadır. 

Bu zorlu süreçte milletle bütünleşerek büyüdükçe büyüdük; 
önümüze konulan engelleri, mücadele azmi, kardeşlik hukuku 
ve emek dayanışmasıyla güç birliği içinde aştık. Üyemiz, 
ülkemiz ve milletimizle birlikte var olmak, ülkemizin çıkarlarını 
en üst seviyede tutmak, milletimizin iradesinin ikamesi için 
mücadele vermek, eğitim çalışanlarının hak ettiği değeri 
bulması, alın terinin karşılığını tam olarak alması hep temel 
düsturumuz olmuştur, olmaya da devam edecektir. 

Milletin inancına ve değerlerine karşı kara propagandanın 
en ağır şekilde yürütüldüğü, birçok kamu görevlisinin sırf 
kıyafetinden dolayı işinden edildiği, inancının gereğini 
yerine getirmenin suç hâline getirildiği, kız öğrencilere okul 
bıraktırıldığı, ailelerin dağıtılıp dindar olan herkese bedellerin 
ödetildiği 28 Şubat postmodern darbe süreciyle karşı karşıya 
kaldığımızda verdiğimiz özgürlük mücadelesi, hem sahip 
olduğumuz inanç ve felsefenin direniş gücü ve yeteneği 
kazanmasına hem de insanımızla daha yakın, daha çabuk 
buluşup bütünleşmemize yol açmıştır. 

Eğitim alanında korkunç tahribat yapan 28 Şubat 
darbecilerinin yasak ve yıldırmaları, eğitim alanında faaliyet 
sürdürmesi sebebiyle Eğitim-Bir-Sen’in hak ve özgürlük 
mücadelesini hem zorlamış hem de hayati ölçüde daha 
da anlamlı hâle getirmiş; bu ülkede milletin iradesi ipotek 
altına alındığında hangi bedellerin ödenebileceğini çok hazin 
bedellerle hepimize tecrübe ettirmiştir. 

Yarına bakışımız, dünden edindiğimiz tecrübelerin birikimi, 
umudumuzun bize aşıladığı güç, milletimizle birlikte olmanın 
doğurduğu öz güvende saklıdır. Kamusal alan yalanıyla 
palazlanan ahlaksız ve hukuksuz uygulama başörtüsü 
yasağından katsayı engeline, 8 yıllık kesintisiz eğitim 
dayatmasına kadar en netameli konular, toplumsal yara 
hâline getirilmiş ideolojik çatışma alanları Eğitim-Bir-Sen’in 
fikirsel zenginliği, eylemsel gücüyle aşılmıştır. 

Sendikacılığı sadece maddi bir kazanım aracı olarak 
görmeyen, üyelerinin hakları ve özgürlükleriyle birlikte 
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Ne yazık ki, dünyanın ve BM dâhil uluslararası kuruluşların 
gereken tepkiyi göstermemesi, uzun zamandır katil ve 
zalimleri cesaretlendirmektedir. Dahası doğrudan veya en 
öldürücü silah ve teçhizatla donatıp arka çıktıkları eli kanlı 
terör örgütleri ile yapılan katliamlar, yeni savaşma biçimine 
veya yeni politik tutuma dönüşmüştür. Bu zalimce tutum 
sebebiyle acılarımızın katlanarak çoğaldığı, çoğalarak 
sürdüğü Halep, Doğu Guta birer Hocalı’dır. Dün Hocalı’da 
maruz kaldığımız zulüm bugün her yerde ve daha acımasız 
olmaya başlamıştır. 

Müminlerin kardeş olmasının acılarımızda ve sevinçlerimizde 
bizi ortak kılması sebebiyle Hocalı’da zalimce katledilen 
kardeşlerimizin hicranını yüreğimizde hissettik, hissediyoruz. 
Yapılan, başta Rusya olmak üzere, Ermenileri kullanan 
güçlerin tezgâhladıkları egemenlik oyunudur. Son zamanlarda 
vatanlarını işgalden kurtarıp özgürleştirmek için Azeri 
kardeşlerimizin kazanımlarla süren çabalarını destekliyoruz. 

Hocalı katliamını yapanları, katliamı karanlık siyasi hesapları 
için olağan görenleri şiddetle kınıyoruz. Ermenistan, 26 yıldır 
işgal altında tuttuğu Karabağ’dan kayıtsız şartsız çekilmelidir. 
Bütün bu acı ve gerçekler yaşanıp dururken, faillerini kınayıcı 
tek kelime edemeyen Hollanda ve benzeri kimi ülkelerin, 
siyasi amaçlarına uygun ürettikleri temelsiz algılarla 1915 
olayları üzerinden hakikatleri saptırma politikalarını da 
şiddetle protesto ediyoruz. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, bütün bu acıları unutmayacak, 
hatırlatacak ve zulme karşı mazlumdan yana duruşumuzu 
sürdüreceğiz. Zulümle payidar olunmayacağı düşüncesiyle 
sadece Hocalı’da değil, bütün mazlum coğrafyalardaki 
mazlumların ahının yerde kalmayacağına ve zalimlerden 
hesap sorulacağına olan inancımızı, bu yöndeki umudumuzu 
ve mücadele azmimizi asla kaybetmeyeceğiz. 

MEB, kötü performansının faturasını öğretmene 
çıkarmaktan vazgeçmelidir 

26/02/2018 

Özel sektör iş dinamiklerinin ve çalışma ilişkilerinin kamuya 
aktarılması hâlinde kamu hizmetinin de artacağı şeklindeki 

bütünleşme mücadelesini sürdüren Eğitim-Bir-Sen, bu 
amaçla, Balkanlar’dan Asya’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya, kültür 
coğrafyamızda emeğin ve inancın güç birliğini oluşturmak 
amacıyla sendikal mücadele anlayışını ülke sınırlarının 
dışına da taşımış, ümmetin geleceği için taşımaya da devam 
edecektir. 

26. kuruluş yılımızda, Kurucu Genel Başkanımız Mehmet 
Akif İnan, yol arkadaşı Şükrü Gökdemir ve mücadele azmi 
Erol Battal başta olmak üzere, ahirete irtihal eden bütün 
yöneticilerimize ve üyelerimize Allah’tan rahmet diliyor; bu 
inançlı, cesur öncülerimizden bayrağı devralarak bugünlere 
ulaştıran genel başkanlarımız Niyazi Yavuz ve Ahmet 
Gündoğdu’ya, sendikamızın her kademesinde görev yapmış 
başkan, temsilci ve üyelerimize; emek, ömür ve gönül veren 
herkese minnettarlığımız ifade ediyor, verilen bu emeklerin 
kurtuluşumuza vesile olmasını temenni ediyoruz. 

Hocalı’yı da diğer katliamları da unutmayacağız, 
unutturmayacağız 

 26/02/2018 

26 yıl önce, 26 Şubat 1992’de tarihinde Azerbaycan’ın Dağlık 
Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında 600’ü aşkın 
soydaşımız Ermeni çeteleri tarafından toplu şekilde öldürüldü, 
yüzlercesi yaralandı ve bin 275 kişi rehin tutularak her türlü 
zulme, işkenceye tabi tutuldu. 

Ermeni çeteleri, Sırpların Boşnaklara yaptığı gibi, acımasızca 
katliamlar yaptılar, Azerileri soykırıma tabi tutarak 
topraklarını işgal ettiler. Dünyanın tanıklık ettiği bu katliam, 
insanlık tarihine sürülen büyük bir lekedir. 

Ne Rusya ne Avrupa ülkeleri ne ABD ne de BM, Hocalı’da yaşanan 
yıkım, kıyım ve katliamı önlemek, engellemek veya durdurmak 
için hemen hiçbir ciddi girişim içinde olmamıştır. Bu ilgisizlik, 
duyarsızlık, Ermeni çeteleri daha da cesaretlendirmiştir. 
Faillerin çoğu daha sonra Cumhurbaşkanlığı da dâhil 
Ermenistan’ın en yüksek makamlarına kadar çıkmış; katliamı 
intikam almak için yaptıklarını göğüslerini kabartarak 
söyleyenler adeta ödüllendirilmiştir. 
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ve yetki çerçevesinde ne istendiği halen belirsizdir. Bütün 
bunların olmadığı bir zeminde başarıyı, performansı ölçme 
iddiası ve bunun üzerinden hizmeti sunanlarla ilgili başarı 
ilanı ya da başarısızlık ithamı yapmaya dönük sistemi 
hayata geçirme aceleciliği “ben yaptım oldu” mantalitesinin 
somutlaşmasından başka bir sonuç doğurmaz. 

Eğitim sistemine özgü bir performans sistemi oluşturma 
gayreti, eğitimin insan-insan temalı bir ilişki ve iletişim hizmet 
alanı, insanı inşa etme zemini olduğu gerçeğini ıskalamayı 
beraberinde getirir. Bu konu, sosyal, siyasal ve ekonomik 
risklerin yanında, bunun çok ötesinde ve bunlardan çok daha 
önemli olarak eğitimin “insan-hikmet” temasını sağlama 
niteliğini göz ardı etmekle sonuçlanacak daha tehlikeli ve 
daha uzun erimli etkileri de ardıl alan olarak barındırmaktadır. 

Millî Eğitim Bakanlığı’nın siyasi ve idari üst düzey yöneticilerine, 
farklı unvanlarda politika belirleme görevini üstlenen 
Bakanlık personeline, eğitim yöneticilerine, öğretmenlere 
ve diğer eğitim çalışanlarına “eğitim hizmetlerini sunanların 
performansını ölçerken temel veriler ne olmalıdır” sorusunu 
ya da daha yalın bir dille “eğitimde performans neye tekabül 
eder” sorusunu sorsak, soruya yüklenen anlamda da 
soruya verilecek cevaplarda da hiçbir uzlaşma/ortaklaşma 
yakalanamayacağı açıktır. 

Kamu personelinin başarı, verimlilik ve çalışma gayretini 
izlemek ve kamu hizmetinin kalitesini yükseltmek için gerekli 
olan, çalışan kesimler ve toplum yararına olmadığı özel sektör 
uygulamalarında tecrübe edilmiş performans değerlendirme 
türünden uygulamalar değil; çalışan, çaba gösteren, görevini 
yerine getiren, bunun ötesinde kamu hizmetinin kalitesini 
yükseltmek için fedakârlıkta bulunan ve bireysel üstün 
katkıda bulunan bir başarı değerlendirme sistemi kurmaktır. 
Performansının düşük olduğu düşünülen memuru aramak 
yerine, fedakârlığı ve bireysel başarısı görülmeyen memuru 
aramak daha iyi bir kamu hizmetinin anahtarıdır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, yakın tarihte gerek performansı öne 
çıkaran Öğretmen Strateji Belgesi’ne gerekse bu doğrultudaki 
pilot uygulamaya karşı çıkmış, performans değerlendirme 

kerameti kendinden menkul yanlış ve hatalı algı, ne yazık ki, 
Öğretmen Performans Değerlendirme ve Aday Öğretmenlik 
İş ve İşlemleri Yönetmeliği Taslağı’na da yansımıştır. Millî 
Eğitim Bakanlığı’nın eğitimin niteliğine ve öğretmenin mesleki 
gelişimine hiçbir katkısının olmayacağı, aksine kurumsal 
bütünlüğü, çalışma barışını ve iş birliğini zedeleyecek 
performans değerlendirme sistemini uygulamaya koymaya 
çalışması kabul edilemez. 

Bakanlığın aceleci ve plansız bir tavırla, hukuki ve kanuni 
dayanağı olmayan, öğretmene, öğrenciye ve eğitime 
somut hiçbir katkısının bulunmadığı açık olan performans 
değerlendirme sistemini uygulamaya koymaktaki gereksiz 
ısrarı, hatalara ve mağduriyetlere sebep olacaktır. 

Kamu hizmeti ile kamu görevlileri arasında hizmet süresince 
bulunması gereken liyakat, güven ve sadakat temelli ilişkiyi 
ölçen, puanlayan ve bunlara dayalı iş ve işlemler üreten Sicil 
Sistemi 2011 yılında kaldırılmıştır. Aradan geçen sürede ise 
ne genel ne de kurumlar bazlı “bunun yerine ne konulabilir, 
bir sistem ikame edilmeli mi” şeklinde bir soru ya da ihtiyaç 
vurgusu ortaya konmadı. Hâl böyle iken, bugün bir anda bir 
yönetmelik taslağı ile öğretmenin performansının ölçülmeye 
kalkışılması, kamu yönetimi ve kamu hizmeti teorisi ve 
pratikleriyle örtüşmemektedir. 

Motivasyon üretmek yerine, olan motivasyonu bitirmek ve 
kamu görevlilerini tehdit etmek sonucu üreten bir içerikle, 
performans sistemi kurulacağını düşünmek hem yorucu hem 
de yıpratıcı süreçlere kapı aralar. 

Bakanlığın performans ölçümü, başarı değerlendirmesi 
noktasında son on yıllık süreçte yaptığı hazırlıkları ve 
girişimleri biliyoruz. Bunların ilk ortak noktası, ilgili taraflar 
ve paydaşlardan yoksunluktur. Bir başka ortak nokta, 
performans ölçme ve başarı değerlendirme sisteminin amaç 
belirsizliğidir. Öğretmenlerin yeterlilik ölçütlerinin, görev 
tanımlarının henüz yapılmadığı, öğretmenlerden, eğitim 
yöneticilerinden, eğitim hizmetinin okul, sınıf düzeyindeki 
sunum zemininde görev alan diğer kamu görevlilerinden 
hizmet noktasında, verimlilik ve kalite bağlamında, sorumluluk 
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28 Şubat’la birlikte ilk iş olarak D-8 girişimi atıl bırakılmış ve 
faizci yağma sistemini ortadan kaldıran havuz sistemi iptal 
edilmiştir. Bu da darbenin hangi saiklerle yapıldığının bir diğer 
göstergesidir. 

28 Şubat’la birlikte FETÖ, irtica adı altında sinsice dindar 
subayları tasfiye edip mankurtlaştırdığı elemanlarını orduya 
yerleştirmiş, 15 Temmuz’a giden süreçte en stratejik hamlesini 
yapmıştır. 

Bin yıl süreceği iddiası da gösteriyor ki, 28 Şubat, küresel 
emperyal aklın yürüttüğü, Türkiye’de bir daha millet iradesinin 
küresel emperyal sisteme rağmen tecelli etme ihtimalini 
ortadan kaldırmayı amaçlayan köklü bir toplum ve sistem 
mühendisliğidir. Neden olduğu milyonlarca mağdur, yüz 
milyarlarca dolarlık vurgun ve daha büyük oranlardaki mali 
zarar, devlet kurumlarının işleyişindeki yapısal bozulma, FETÖ 
gibi bir yapının palazlanmasına neden olan şartları üretme 
ve nihayet cezaevlerine gönderilen binlerce masum insanın 
oluşturduğu ağır tablo bin yıl değil, on yıl bile sürememiştir. 

Millet iradesi tecelli ederek 28 Şubat’ın sebep olduğu 
yıkımı ortadan kaldırmış, ülkenin ve toplumun yaralarını 
sarmış, siyaseti yeniden milletin değerlerine göre ve daha 
güçlü olarak inşa etmiş, dahası 27 Nisan ve sonrasında 15 
Temmuz’daki iradesine sahip çıkan onurlu duruşuyla yerel ve 
küresel vesayeti çok büyük oranda ortadan kaldırmıştır. 

Gelinen noktada, darbenin askeri kanadı mahkemelerde 
hesap vermektedir. 28 Şubat’ın sivil kanadı da mutlaka 
yargılanmalı ve hesap vermelidir. 

28 Şubat’ın izlerinin tamamen ortadan kalkması ve 
mağdurlarının gözünde de sona ermesi için brifingli yargı 
eliyle cezaevlerinde haksız yere uzun yıllardır bulunan kişiler 
özgürlüğüne kavuşturulmalı ve her ne şekilde olursa olsun 
o süreçte mağdur edilen herkese itibarları iade edilmeli ve 
hakları verilmelidir. 

Milletin tepesine çöreklenmiş vesayetin bir daha 
hortlamaması, küresel emperyal odakların tezgâhları olan 28 
Şubatların, 15 Temmuzların bir daha yaşanmaması ve devletin 

süreçleri kapsamında yapılacak değerlendirmelerde, tüm 
değerlendirme kriterleri bazında tüm eğitim çalışanlarına tam 
puan verilmesi yönünde eylem kararı almıştık. 

Ekim 2017 tarihli Kurum İdari Kurulu Çalışma Raporu’nda 
da, “pilot illerde uygulaması denenmeye başlanılan, 
öğretmen motivasyonunu olumsuz etkileyecek, çalışma 
barışını bozacak, kanuni dayanağı olmayan öğretmenlerin 
performans değerlendirmesi uygulamasına son verilmesi” 
konusunda çalışma yapılması imza altında alınmıştı. 

Bakanlığa, performans değerlendirmesini gündeminden 
çıkarma çağrısında bulunuyor; yönetmelik taslağının 
yürürlüğe konulması hâlinde, süreci işletilemez hâle 
getirecek eylem kararı almaktaki kararlığımızı bir kere daha 
vurguluyoruz.

28 Şubat, millete ve değerlerine karşı alçakça bir 
ihanettir 

28/02/2018 

28 Şubat, o süreçteki uygulamaların bütününe bakıldığında, 
devletin ve milletin bütün kurum ve imkânlarını kullanarak 
toplumu ve devletin işleyişini cebir ve şiddetin eşlik ettiği 
bir toplumsal mühendislikle baştan ayağa dönüştürme 
amacını taşımaktaydı. Bu yönüyle büyük bir toplumsal yara 
haline getirilen başörtüsü yasağına indirgenebilecek bir şey 
olmadığı gibi, klasik askeri bir darbeden farklılaştığı için 
hafifsenebilecek bir olay da değildir. 

28 Şubat, milletin değerlerine göre siyaset yapılmasına ve 
bağımsız politikalar belirleme iradesine, toplumun inancını 
yaşama hakkına, ekonomik sistemin yağma düzeninden 
kurtarılması sistemine, insanca yaşama standartlarının 
oluşturulması gayretine karşı; siyasi, ekonomik ve sosyal 
ayrıcalıklar sahibi hegemonik güçlerin müesses nizamı 
koruma amacıyla gerçekleştirdiği bir darbedir. 

Bu darbe, ordu ile apoletli medya, yargı, sivil toplum ve 
ekonomik çevrelerin birlikte gerçekleştirdiği bir darbedir. 
28 Şubat’la birlikte eğitimden ekonomiye, yargıdan medyaya, 
sivil toplumdan orduya her alan, darbenin arkasındaki küresel 
aklın çıkarları çerçevesinde yeniden dizayn edilmiştir. 
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geçirmesini talep etmekte, ülkeler çalışma yasalarını buna 
göre düzenlemektedir. Son yıllarda Türkiye’de de çalışma 
hayatının kadını ve çocuğu daha fazla koruyacak tarzda 
düzenlenmesi, toplum sağlığı ve huzuru bakımından son 
derece yararlı olmuştur, olmaktadır. 

Kültür ve medeniyet değerlerimiz, kadına cenneti ayaklar 
altına serecek yücelikte değer vermiştir. Onlar bütün bir 
topluma dayanak, korunak, sığınak olmuşlardır. Öncüdürler, 
örnektirler. Kucaklarında sadece çocuklarını değil, onlarla 
birlikte aklı, anlayışı, şefkati, fedakârlığı büyütmüşlerdir. 
İlmi, estetiği, duyguyu, şefkati, cesareti, güveni büyütüp 
beslemişlerdir. Yeri gelmiş Fatma Bacı’nın önderliğinde 
Anadolu Bacıları olarak iş dünyasında ve sosyal hayatta 
örgütlemiş, yeri geldiğinde de Nene Hatun olup, Şerife Bacı 
olup onur ve özgürlük mücadelesinde erkekleriyle, evlatlarıyla 
yan yana omuz omuza en ölümcül direnişin kahramanı 
olmuşlardır. “Beşiği sallayan dünyaya hükmeder” anlayışıyla 
hareket eden Aziz Haydar Hanım eğitimci kadın hareketine 
önderlik etmiştir. En son, 15 Temmuz’da kanlı bir darbeyle 
başlayan ülkemizin işgal girişimine karşı Safiye Bayat, o 
zamanki ismiyle Boğaz köprüsü üzerinde hainlerin açtığı 
ateşin üzerine üzerine giderek, darbecileri engellemeye çalıştı, 
yaralandı. Şerife Boz, gün direniş günü diyerek kamyonunu 
tankların üzerine sürdü. Jale Usta, ‘Bugün ölmezsek ne zaman 
öleceğiz?’ diyerek direnişe katıldı. Nebahat Topaloğlu,  Huriye 
Yiğit, Derya Ovacıklı ve bunlar gibi on binlerce kadınımız onur, 
iman, özgürlük için bir an bile tereddüt etmeden kendilerini 
tankların, namluların karşısına attılar. Ayşenur Tolun, Adviye 
Gül İsmailoğlu daha çocuk denecek yaşta kızlarımızdı. 
Ama kalpleri imanlı kalpleri ülkemiz kadar geniş, özgürlük 
kadar sınırsızdı. ‘Bugün evde oturma günü değil’ diyen Ayşe 
Aykaç, ‘Kardeşlerim sokaklarda kurşunlanırken ben burada 
duramam’ diyen Kübra Doğanay, ‘Biz bugün ölmezsek yarın 
çocuklarımız yaşayamaz’ diyen Yıldız Gürsoy ve onlar gibi 
daha niceleri hain, işbirlikçi kurşunların hedefi olarak şehit 
düştüler. Mekânları cennet olsun. Her biri medeniyetimizin 
gök kubbesinde parıltılı yıldızlar gibi duran, nesillere yol 
gösteren, geleceğe yön veren yüzlerce kadın değerimiz var. 
Anadolu! Gerçekten ana dolu! 

demokratik dönüşümü için darbecilerle de darbe düzeneğiyle 
de bütün yönleriyle hesaplaşılmalıdır. 

Kadına saygı medeniyettir

07/03/2018 

Kadınlarımız, anne, eş, kardeş sorumluluğuyla ailenin 
ve toplumun, sonra ağır çalışma koşullarının yükünü 
omuzlamakta, şimdi de sosyal çözülmeyle hızlanan ahlaki 
çöküşle devam eden, tacizin, şiddetin, terör ve savaşın ağır 
yükü altında bedel ödemektedir. 8 Mart Birleşmiş Milletlerin 
kabul ettiği bir kararla kadınlara yönelik ayrımcılığa dur 
demek, emek sömürüsüne karşı duranlara mevzi belirlemek, 
sorunları dillendirmek çözümlere hep birlikte akıl erdirmek ve 
uygulamak için ‘Dünya Kadınlar Günü’ olarak belirlenmiştir. 

1857 yılından beri bu gün, özellikle çalışan kadınların sosyal, 
kültürel ve özlük haklarına ilişkin sorunlarını gündeme getirip 
çeşitli platformlarda konuşmak için fırsat olmuş, fakat çoğu 
söz bir nutuk olarak kalmış veya temenniden öte gitmemiştir. 
Küresel pazarın aktörleri sadece üretim ve tüketimi 
fazlalaştırma esasıyla modern yaşama biçimini egemen 
kılmak adına, kadının, ailenin ve giderek toplumun huzurunu 
alt üst edecek illüzyonlarla birçok değeri ifsat etmişlerdir. 
Bunların neticesinde birlikte aile bağları zayıflamış, genel 
ahlaki kurallar gevşemiş, sevgisizlik, güvensizlik toplumları 
tehdit eder olmuştur. Ailenin parçalanıp dağılmasıyla birlikte 
toplumu bir arada tutan duygu bağları da zayıflayınca, 
sevgisizlik, ilgisizlik yaşama biçimine dönüşmüş, buna bağlı 
olarak şiddet, taciz gibi olaylar toplumun varlık ve huzurunu 
tehdit eder ölçüde yaygınlık kazanmıştır. 

Modern işleyiş, yöneldiği geri dönüşsüz yolda travmalara 
daha insani bir çözüm bulmak yerine, yeni sorun alanlarını da 
kendi için kazanç kapısına dönüştürmenin hesabı ve girişimi 
içinde oldu. Bugün bu sıkıntıları ileri seviyelerde yaşayan 
çoğu batılı ülke, köklü sosyal, kültürel çözümler için yeni 
arayışlara girmiştir. Kadına pozitif ayrımcılık ve yeni haklar, 
aileyi daha da güçlendirmeyi amaçlamaktadır. İlk başladığı 
yıllarda savunulanın aksine bugün kadın haklarına yönelik 
yeni yaklaşımlar, kadının aile ve çocuklarıyla daha fazla vakit 
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mahkemelerce verilen cezalar uygulanmalı, mülki amirlerce 
izlenmeli, kadın korunmalıdır. Daha da önemlisi, basından 
sivil toplum örgütlerine, ailelerden tüm devlet birimlerine, 
yazarlarımıza kadar herkes her kurum konuya duyarlı olmalı, 
gittikçe artan farkındalık daha yaşanır ve uygulanır olmalıdır. 

İstiklal Marşı milletimizin ahitnamesidir 

12/03/2018 

Bugün İstiklal Marşımızın Meclis’te kabulünün 97. yıl 
dönümüdür. 12 Mart, milletimizin İstiklal Marşı ile bütün 
emperyalistlere muhtıra verdiği tarih; silah üstünlüklerine ve 
kalabalık ordularına güvenerek milletimizi dize getirecekleri 
yanılgısı içinde olan işgalci devletlere bir meydan okumadır. 

İstiklal Marşımızın önemi, hayatımızdaki fonksiyonu bizim 
varlık temelimiz olmasıdır. İstiklal, bizim vazgeçemeyeceğimiz 
varlık şartlarımızın başında gelmektedir: “Ben ezelden beridir 
hür yaşadım, hür yaşarım/ Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? 
Şaşarım!” 

İstiklal Marşı, Cumhuriyet daha kurulmadan milletin irade ve 
bağımsızlığının kurumsal yapısı olan Meclis’te 12 Mart 1921’de, 
bütün mebusların katıldığı genel kurulda, görülmemiş bir ilgi 
ve tezahüratla kabul edilmiştir. Çünkü bu marş, en az yüzyıldır 
devam eden çözülme sürecinin ardından bütün mahkûmiyet, 
mahrumiyet ve mağduriyetlere, bütün örselenmişliğe, 
ezilmişliğe, çaresizliğe, güvensizliğe tarihî bir silkinişle karşı 
koyup emperyalizme meydan okumanın en net, en açık 
ifadesidir. 

İstiklal Marşı, en zalim işgal ve saldırılarla Haçlı 
emperyalizminin darmadağın edip tarihten silmek istediği 
milletimizin, derlenip toparlanarak muhteşem bir direnişle 
zafer elde etmesinin destanıdır. Bu anlamda İstiklal Marşı, bir 
yeniden kıyamın, kurtuluşun, kuruluşun en geniş mutabakat 
metni, bir varoluş manifestosu gibidir. İmanın, inanç 
kardeşliğinin haksızlığa boyun eğmeyecek, teslim olmayacak 
birlik ve direniş yeminidir. 

Akif’in ‘Allah bir daha yazdırmasın’ dediği İstiklal Marşı, kâğıt 
üzerine mürekkeple değil, milletin istiklal ve istikbaliyle 

Biz, toplum gerçekliğimizi kadın erkek çatışması üzerine 
değil, sevgi ve saygıya dayalı yardımlaşma ve dayanışma 
üzerine kurmuşuzdur.  Hem dinimiz, hem ait olduğumuz 
medeniyet itibariyle insanın hakikati, kadın erkek bütünlüğü 
içinde değerlendirilir. İkisi de Allah nezdinde muazzezdir. 
İkisi de insan ve toplum bütünlüğü çerçevesinde birbirinin 
tamamlayıcısıdır. Bu duyarlıkla yerine göre iş hayatında yan 
yana, 28 Şubat darbe süreci ve 15 Temmuz ihanet girişimine 
karşı da omuz omuza oluruz. Çünkü istiklâl ve istikbalin 
olmadığı yerde kadın olsun erkek olsun kimsenin ne hakkı, ne 
hukuku ne onuru olur. 

Hak ve özgürlük ihlallerinin eşi görülmedik seviyelerde 
sürdüğü dünyamızda en çok mağdur olanlar kadınlar olmuştur, 
olmaktadır. En az yüz yıldır kitlesel yıkım ve kıyımlara yol 
açan ve şimdi son vahşetini Suriye’de gördüğümüz savaşların 
ilk ve çaresiz mağdurları da yine çocuklarıyla birlikte önce 
kadınlardır. Dün Bosna’da, Arakan’da olduğu gibi belki 
onlardan daha alçakça bugün zindanla binlerce kadın tutuklu 
işkenceye ve tecavüze maruz kalmaktadır. Bu masum ve 
mazlumların çığlığına maalesef dünya kamuoyu sessiz ve 
sağır kalmaktadır. BM ve sözde İnsan Hakları aktivistleri 
bu ağır hak ihlali karşısında neredeyse en küçük açıklama 
bile yapmaz olmuşlardır. Özelde kadın genelde tüm insan 
hakları hususunda sahte ve çifte standartlı tutum takınan 
bu hükümsüz kişi ve kurumları da tel’in ediyoruz. Bu sebeple 
Suriye hapishanelerinde tutulmakla kalmayıp iğrenç ve 
insanlık dışı taciz ve işkence yapılan 6736 kadın tutuklunun 
serbest bırakılması için dünyanın her yerinden kadınların 
katılımıyla düzenlenip İstanbul’da 6 Mart’ta başlayan Vicdan 
Konvoyu eylemini sonuna kadar destekliyor fiili olarak ta yer 
almayı çok önemsiyoruz.

Emeğe, insana, kültüre, değerlere her zaman önem veren 
Eğitim-Bir Sen olarak, toplumun temel taşı olarak gördüğümüz 
kadınlarımızın daha iyi çalışma şartlarına kavuşmaları başta 
olmak üzere, onlara daha saygın, huzurlu, verimli bir konum 
ve ortam sağlayacak düzenlemelerin yapılmasını arzu ve talep 
ediyoruz. Bu bağlamda kadına yönelik şiddet ve tacize karşı 
daha etkili ve caydırıcı mücadele edilmelidir. Bu kapsamda 
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Anlam ve idealini, her zaman yakın durduğu millî değerlere 
bağlılıkla bütünleştiren Eğitim-Bir-Sen olarak, İstiklâl 
Marşımızda ifadesini bulan bilinci ve ruhu, kutsal emanet 
olarak nesilden nesile devretmede üzerimize düşen hiçbir 
sorumlulukta ihmalkâr davranmadık, davranmayacağız. 
Özellikle millî birlik ve bütünlüğümüzün içeriden ve dışarıdan 
saldırı altında olduğu bu dönemde iman ve istiklal ateşini 
tutuşturan ruh, daima millet onurunun şaşmaz istikameti 
olmaya devam edecektir. 

İstiklal Marşı’nın Meclis’te millî marş olarak kabul edilişinin 97. 
yılında, milletimizi İstiklal Marşı’nın yazıldığı kaotik ortamlara 
sokmaya çabalayanlara fırsat vermeyeceğimizi dile getiriyor; 
Millî Mücadele şehitlerimizi ve Millî Şairimiz Mehmet Akif 
Ersoy’u rahmet ve minnetle anıyoruz. 

Tarih boyunca esaret kabul etmeyen cesaretin 
adıdır Çanakkale

17/03/2018 

“Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor, 

Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor!”

18 Mart, vatanımızı işgal etmek amacıyla birleşen yedi 
düvelin, bütün güç ve imkânlarıyla yaptıkları saldırılara karşı, 
şehadetleri dinin temeli olan ezanın, bu gök kubbede ilelebet 
yankılanması için yüz binlerce can vererek kazandığımız, 
enginlere sığmayıp taşan milletimizin yeniden varoluş destanı 
yazdığı Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümüdür. Vatan, millet, 
istiklal ve istikbal için can veren şehitlerimizi rahmetle ve 
minnetle anıyoruz. 

103 yıl önce, binyıldır bu toprakları vatan edinmenin bedelini 
kanı ve canı ile ödemiş milletimizi tarihten silmek isteyen 
emperyalist güçler, dünyanın dört bir yanında topladıkları 
birliklerle devletimizin tam kalbine hançer saplamak için, 
olanca güç ve imkânlarla Çanakkale’ye dayandı. Dışarıdan 
ikmal yolları Osmanlı tarafından kesilmiş, içeride Bolşevik 
hareketle başı dertte olan Rusya’ya yardım etmek amacıyla, 
boğazlardan geçip İstanbul’u işgal etmek istiyorlardı. 

özdeştirdiği İslam için, bütün dünya emperyalistlerine karşı 
ölümüne verilmiş destansı bir mücadelenin teslim olmaz, dize 
getirilmez, yenilmez ruhuyla, tarihin unutulmaz sayfasına ve 
kanla yazılmıştır. Bu ölümüne var olma kararlılığında olan 
ruhtur bizi canlı ve diri tutan. 

İstiklal Marşı, varlığını iman, İslam ve hür yaşama idealiyle 
temellendirmiş bir milletin emperyalizmle savaşını, asla 
teslim olmayan bir ruh yüceliği ile verdiğinin ifadesidir. Asla 
umutsuzluğa kapılmayan, ölümüne bir çabanın zafere olan 
inancıdır. Zafer bizatihi böyle bir inanca, heyecana sahip 
olmaktır. Gerçek yenilgi bu inanç ve heyecanı yitirmektir. 
İstiklal Marşı, ancak istiklalle birlikte anlamlı olan imanın, 
imanla yaşayan istiklalin ne pahasına olursa olsun 
korunacağının yeminidir. O milletimizin tarihi ahitnamesidir. 

Her ne kadar bu marşı Mehmet Akif yazmışsa da esasen 
topyekûn bir milletin onun şahsıyla bütünleşen engin, derin 
idrakiyle yazılmıştır. Mehmet Akif, ‘Çanakkale Destanı’ 
ve ‘İstiklal Marşı’ başta olmak üzere, birçok şiirinde, her 
noktasına dokunarak bir neslin ruh dünyasını harekete 
geçirmiştir. Buna rağmen o bütün bir millete aittir. İstiklal 
Marşı’nı yazan birikim, asırlardır tarihe kök salmış sarsılmaz 
bir imandır. Hayatımız, varlığımız, medeniyetimiz karakterini 
imanda bulmuştur. İstiklal Marşı, baştan sona bir milletin 
uğrunda ölse de terk etmediği dokunulmaz değerlerin, 
dünya görüşünün, gelecek ufkunun ve amacının dile geldiği, 
her satırı kanla yazılmış manifestosu, temel deklarasyonu, 
anayasasıdır. Geçmişten geleceğe yürüyüşünde milletimizin 
aklını, duygusunu, bilincini, hafızasını, birlik ve bütünlüğünü 
özlü, veciz ifadelerle inşa eder. 

İstiklal Marşı’nın kabul edildiği bugün, tarifsiz acılarla, 
dayanılmaz sıkıntılarla yazdığımız şerefli tarihin taçlandığı 
gündür. Bugün, onur ve gurur günümüzdür. Çünkü 
bugün, Malazgirt’ten başlayıp Mohaç’ta, Kosova’da süren, 
Çanakkale’de çelikleşen özgür var olma iradesinin, en son 15 
Temmuz’da yeniden istiklal kararlılığından bir milim bile geriye 
gitmeyen yüksek şuurun canlı kaldığının ve canlı kalacağının 
bir kez daha anlaşıldığı gündür. En son Afrin’de mazlum ve 
mağdurların kurtuluşu için yürüttüğümüz özgürlük ve adalet 
savaşında dost düşman bunu bir kez daha görmüştür. 
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boğazın derin, karanlık sularına gömmüş, savaş, milletimizin 
kesin zaferiyle sonuçlanmıştır. Çanakkale, vatanları işgal 
edilmiş bütün milletlere özgürlük mücadelelerinde ilham 
vermiş, örnek olmuştur. O günden sonra sömürgeci devletlere 
karşı peş peşe direniş ve özgürlük hareketleri başlamış, 
emperyal devletler sömürgelerini bir bir kaybetmiştir. Bu 
savaşta bir kez daha inancın hiçbir silahla yenilemeyecek 
gerçek güç olduğu anlaşılmış, emperyalistler güç karşısında 
bozguna uğramıştır. 

Yüreği sarsılmaz bir iman ve vatan aşkıyla çarpanları, 
‘hayâsızca akın’a gövdesini siper eden Çanakkale şehitlerimizi 
hiç unutmadık, asla unutmayacağız. Vatanımızı, istiklalimizi 
ve istikbalimizi muhafaza etmek için Çanakkale ruhunu diri 
bir bilinçle hep canlı tuttuk, tutmaya da devam edeceğiz. Millî 
heyecanımız, bu ruhtan güç ve ilham almaktadır. Milletimiz 
bu bilince sahip olduğu sürece yenilmeyecek, tutsak 
edilemeyecektir. Milletimiz, bu gerçeği, 15 Temmuz işgal 
girişimini canı ve kanı pahasına püskürterek bir kez daha 
göstermiştir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, tarihimizin bu iftihar tablosunu ve 
şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. 

Millî egemenlik yerli ve millî başarılarla 
taçlanmalıdır 

 22/04/2018 

Emperyalist devletlerin güç birliği yaparak ülkemizi ele 
geçirme, milletimizi esaret altına alma girişim ve saldırılarını 
yediden yetmişe savaşarak püskürten milletimiz, 98 yıl önce 
23 Nisan 1920’de açılışını yaptığı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ile millî iradenin tutsak edilemeyeceğini bütün dünyaya ilan 
etmiştir. 

İçeride ve dışarıda yaşanan ibret verici olaylarla birlikte, 
istiklalin bir milletin hayatında ne denli önemli olduğunun 
anlaşıldığı bugünlerde, millî egemenliğin değerini daha iyi 
idrak ediyoruz. İradesine sahip çıkamayan bir millet, kimliğini 
ve benliğini bulamaz, başarma azmini motive edecek 
değerden yoksun kalır. Kişilikli, özgür bir millet, ne pahasına 
olursa olsun iradesine sahip çıkar. Milletimizi, tarihi boyunca 

Silah, para ve teknoloji üstünlüğüne dayanan güçlerine çok 
güveniyor, en geç bir iki hafta içinde Çanakkale’yi geçip 
İstanbul’u işgal edeceklerinin hesabını yapıyorlardı. Zaferin 
erken kutlamasına bile başlamışlardı. Fazla beklemeden, 
‘hasta adam’ olarak gördükleri Osmanlı’ya son öldürücü 
darbeyi vurmak için harekete geçtiler. Mehmet Akif’in 
tasviriyle, ‘Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmekte yer, O ne 
müthiş tipidir; savrulur enkaz-ı beşer..’ 

Tam bir kıyamet yaşanmaktadır. Zaten çözülme süreci 
yaşayan Osmanlı’nın bu korkunç silah gücü karşısında hemen 
hiçbir varlık gösteremeyeceğini, kısa sürede emellerine 
ulaşacaklarını sananlar, milletimizin, göğüslerinde çelik 
kafesleri parçalayacak iman gücünün, imkânsızı başaracak 
kararlılığını hesap edemediler. ‘Cehennem olsa gelen, 
göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki Hak yoludur, dönme 
bilmeyiz, yürürüz’ diyen bir millet, yaşlısından gencine, 
kadınından erkeğine, doktorundan mühendisine, hocasından 
öğrencisine kadar bütün bir millet, vatanın istiklal ve 
istikbalinin söz konusu olduğu bu zor zamanda, bütün dünyalık 
hesapları teferruat sayarak silaha sarıldı ve inanmışlıkla 
haykırdı: “Çanakkale Geçilmez.” Geçilemez, çünkü Çanakkale, 
imanın, İslam’ın, insanlığın son direniş hattıdır. 

Çanakkale, mazlum milletlerin cesaretidir, en karanlık 
gecelerde aydınlık sabahların rüyasıdır; ümittir, hayattır, 
gelecektir. Atalarımız bütün beşeri idrakleri aşan bu yüksek 
ve kutsal duygularla; bir daha geri dönemeyeceklerini bile bile 
gittiler cepheye. Mezarlarına girer gibi girdiler mevzilerine. 
Ve işte gerçekten onlardı zaferlerini önceden kutlayanlar. 
Çünkü onlar karanlık gecelere direnerek çocuklarına aydınlık 
günler, bembeyaz gündüzler miras bıraktılar. Ölümleri ile bize 
bir hayat armağan ettiler. Onlar, geri gelmemek üzere tarihe 
yürüdükleri için, bizler tarihe dayanan gücümüzle, gitmemek 
üzere geldik. Onlar bir hilal uğruna batan güneşlerdi. Onun 
için asla batmayacak, batırılamayacak bu hilalin ışığı, çağları 
aşan iman, aşk, azim olarak yolumuzu, ufkumuzu, en önemlisi 
kalbimizi, ruhumuzu aydınlatmakta, ebediyen aydınlatmaya 
devam edecektir. 

Sahip olmakla değer bulduğumuz izzetin, zillete asla rıza 
göstermeyecek karakteri, düşmanı gemileriyle birlikte 
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23 Nisan’ın çocuklara armağan ve emanet edilmiş olması 
anlamlıdır. 23 Nisan’ın çocuklara armağan edilmiş bir 
bayram olması, geleceğe duyulan umudu ve güveni canlı 
tutma ve büyütme anlamı içermektedir. Gelecekte Türkiye’yi 
omuzlayacak, yönetecek olanlar bugünün çocukları ve 
gençleridir. Her alanda gelişmiş bir Türkiye’yi inşa etmek için 
şu an eğitim sürecinde olan çocuklarımıza ve gençlerimize 
köklü duygular, medeniyet değerlerimizden beslenen 
idealler edindirmemiz gerekmektedir. Yarınki Türkiye, 
çocuklarımızın canlı, cesur, bilgili bakışlarındaki ışıltıda 
parlamalıdır. Gelecekteki Türkiye, fikri, vicdanı hür, bedenen 
sağlıklı, kötü alışkanlıkları olmayan, araştırmacı, düşünen, öz 
güveni yüksek, takım çalışmasına uyumlu bugünün gençleri 
tarafından yaşanılır kılınacaktır. 

Çocuklarımız ve gençlerimiz, milletin canlı atılım gücünü, 
bitmeyen heyecanını, tükenmeyen enerjisini ifade 
etmektedir. Onlar, kalbimizin, gönlümüzün ışığıdır. Bu ışık 
kuşkusuz yolumuzu eğitimle aydınlatacaktır. O nedenle, 
cehaletten beslenen şiddeti, şiddetten medet uman cehaleti 
ortadan kaldırmak için ruhumuzu, kalbimizi aydınlatan bu ışık 
çoğaltılmalıdır. 

Geleceğimiz olan çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi bir eğitim 
almaları için gecesini gündüzüne katan öğretmenlerimizin 
itibarını zedeleyecek söz ve eylemlerden uzak durulmalı, 
şiddetin nesnesi hâline getirilmesine sessiz kalınmamalı, 
onları şiddetten koruyacak tedbirler alınmalıdır. Bunun 
yanı sıra, gençlerimizi şiddetten uzak tutacak çareler 
bulunmalıdır. Son 50 yılı şiddetin öldürücü sarmalında heba 
edilen milletimiz, enerji ve gayretini birlikte çalışmaya ve 
başarmaya teksif etmelidir. 

Eğitim-Bir-Sen, kurulduğu günden beri millî iradenin egemen 
olması için verilen mücadelede hep aktif sorumluluk 
üstlenmiştir. Uğruna kan dökerek, can vererek kazanılan millî 
egemenlik ve irade, her alanda yapılması gereken yerli ve millî 
atılımlarla taçlanacaktır, taçlanmalıdır. 

Meclis’in açılışının 98. yıl dönümünü ve bütün çocukların 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz. 

var ve anlamlı kılan, iman ve özgürlükten ayrı görmediği irade 
ve egemenliğine sahip çıkma azmi ve kararlılığıdır. 

Sömürgecilikle birlikte çoğalıp gelişen ulus devletler 
döneminde millî iradenin gerçek bir istiklal savaşı vermiş 
olması tarihi önemdedir. Zaferle taçlanan bu direniş, esaret 
ve emperyalist tahakküm altında bulunan, daha çok da 
halkı Müslüman coğrafyalara bağımsızlık ilham ve cesareti 
vermiştir. İstiklal aşkı ve vatan sevgisiyle kaynaşmış bir 
imanla anlamını bulan millî iradenin canlandırıcı ruhu, 
başta darbeler olmak üzere, birçok ihanet girişimine maruz 
kalmasına rağmen, şartlar olgunlaşınca 15 Temmuz gibi 
kanlı işgal girişimini bozguna uğratan millet heyecanı ve 
hareketine de ilham vermiştir. Bu ruh 98 yıldır, yüz yıldır, 
yüzlerce yıldır asla azalmamış, yitirilmemiştir; azalmayacak, 
kaybolmayacaktır. 

Meclisin kurumsal kişiliğinde temsil olunan millî irade, özgür 
ve demokratik yönetimin temel dayanağıdır; egemenliğin 
milletin olduğu esasına dayanır. Kendine saygısı olan bir 
millet, egemenlik ve iradesinden taviz vermez. Demokraside 
millet dışında belirleyici bir güç yoktur. Herkes tarihiyle, 
kültürüyle, inancı, örf ve adetleriyle, hayat tarzıyla bu 
milletin seçim ve tercihine saygı duymak zorundadır. Milleti, 
millet iradesini, kıymeti kendinden menkul bir seçkincilikle 
dışlayıcı veya hafifseyici tavır vesayetçi hastalığın belirtisidir. 
Darbelerin temel gerekçesi de millete tepeden bakan, milleti 
değersiz gören bu anlayıştır. Yakın geçmişimizde edindiğimiz 
acı tecrübelerden, özellikle de 15 Temmuz direnişinin dirilişe 
dönüşmesinden sonra, millî iradenin gasbedilemeyeceğini 
dost düşman herkes anlamıştır. Ayrıca, darbecilerin 
yargılanarak cezalandırılmış olması, milletin demokrasi ve 
özgürlük mücadelesini taçlandırmıştır. 

Vazgeçilmez değerler olarak milletin vesayet kabul 
etmez egemenliğinin ve özgür iradesinin emanet edildiği 
çocuklarımızı, aynı uyanık bilinçle ve bilgiyle donanımlı olarak 
yarınlara hazırlamamız gerekmektedir. Bizce millet iradesi 
bunu başardığımız zaman tarihi bir değer olarak kökleşecek, 
güncellenecektir. Aksi takdirde, 23 Nisan’ı, yakın zamana 
kadar okullarda balon ve bayraklarla şeklen kutlandığı 
seviyenin ötesinde bir anlama ve anlamaya taşıyamayız. 
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dört duvar arasına kapatmayan, sosyal alanda imkân ve 
kamusal alanda istihdam oluşturan bir Türkiye ve dünya 
için herkes duyarlı olmalı ve elinden geleni yapmalıdır. 
Engelli kardeşlerimiz sadece insanların iyilikseverliğine 
terk edilmeden ayrımcı olmayan iyi kanunların imkânına da 
kavuşturulmalıdır. 

İnsan onuruna yaraşır ve toplumla kaynaşan bir hayat tarzı, 
engellilerin en tabii hakkı ve devletin de öncelikli görevidir. 
Anayasa ve kanunlarımız, engellilerle ilgili olarak evrensel 
değerlerle düzenlemeleri öngörmüş ve devleti engellilerin 
sorunlarına yönelik olarak yükümlü kılmıştır. Devlet, bu 
yükümlülüğünü yerine getirmelidir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, engellilerimizin sorunlarının çözümü 
ve kazanımların daha da artması için, şimdiye kadar 
olduğu gibi, bundan sonra da her türlü mücadeleyi vermeyi, 
sorunların üzerine kararlılıkla gitmeyi sürdüreceğiz. Engelliler 
Haftası’nın, sorunların gündeme gelmesine ve çözüm 
üretilmesine vesile olmasını; tüm engellilerimize ömür boyu 
sağlıklı ve mutlu yarınlar diliyoruz. 

İlk öğretmenimiz annemiz, her şeye değer sevginiz 

 12/05/2018 

Anneler, varoluş kaynağımızın, sınırsız sevmenin, karşılıksız 
korumanın canlı anıtları, her birimizin ilk öğretmenidir. Bütün 
annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, hepsine sağlıklı ve 
uzun ömürler diliyoruz. 

Anne, ilâhî bağlanışın, şefkatle kucaklamanın, var etmek için 
yok olmayı bile göze alan fedakârlığın canlı temsilcileridir. 
Onlar, duygularını, sevgilerini, samimiyetlerini, vicdanlarını, 
dilin ifade etmede kifayetsiz kaldığı saf insanlıktır. İnsanlar 
arasında bizi bizden daha çok düşünen, bizi bizden daha 
çok seven sadece anne kalbidir. Her insan, anne vasıtasıyla 
yaşama yönelir. Anne, hayatta gideceği istikameti bilmeyen 
çocuğa yön gösteren, onun geleceğini aydınlatan sönmeyen 
bir meşaledir. Toplumun temel taşı olan ailenin kurucu, 
koruyucu, yönlendirici temel unsuru annedir. 

Daha fazla üretim ve kâr için iş birliği yapan kapitalizm ve 
modernizm, aileye ve dayanaklarına zarar verdi. Toplumu 

Engelli vatandaşlarımızın sorunları sadece bir 
haftada değil, sürekli ele alınmalıdır 

10/05/2018 

Engelliler Haftası, bir kutlama değil, farkındalık oluşturma 
günleridir. Engelli vatandaşlarımızın sorunları sadece bir gün 
ve haftada değil, sürekli ele alınmalı, gündemde tutulmalıdır. 

Engellilerimizin hatırlanması, onların sorunlarının 
çözümlenmesi ve seslerinin duyurulması aşamasında bu 
hafta oldukça önemlidir. Ülkemizdeki engelli vatandaşlarımız, 
çözüm bekleyen birçok sorunuyla toplumsal hayatın 
içerisinde yer almaktadır. Bu sorunların çözümü kadar 
engelliliği ortadan kaldıracak tedbirleri almak da önemlidir. 
Bu konuda devletin yanı sıra sivil toplum örgütlerine de büyük 
görevler düşmektedir. 

Ülkelerin gelişmişlikleri, vatandaşlarına verdiği 
değerle ölçülmektedir. Bir devlet, bütün vatandaşlarını 
kucaklayabiliyor, onların hayat kalitesini yükseltiyor ve 
sıkıntılarını giderebiliyorsa, sosyal devlettir. Devlet, özellikle 
dezavantajlı vatandaşlarına pozitif ayrımcılık yapmalı, 
onların hayat şartlarını kolaylaştırmalı ve üretime katkıda 
bulunmalarını sağlamalıdır. 

Eğitimde fırsat eşitliğinin olması, engelli vatandaşlarımızın 
daha rahat ve kaliteli eğitim almaları olmazsa olmazdır. 
Eğitim kurumlarının engelli vatandaşlarımıza uygun hâle 
getirilmesinin, eksikliklerin giderilmesinin ve çalışan 
engellilerimizin yaşadığı sorunların takipçisi olduk, olmaya 
da devam edeceğiz. Çalışma ortamlarının uygun hâle 
getirilmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve kullanacakları 
materyallerin temini konusunda üzerimize düşeni yapmanın 
çabası içerisindeyiz. 

Engellilerin kamusal hayatın her alanına tam ve bağımsız 
kişiler olarak katılımı, çalışma alanında fırsat eşitliğinin 
sağlanması, kişisel gelişim imkânlarından istifade 
edebilmeleri, eğitim-öğretim hizmetlerine erişimlerinin kalıcı 
olarak temini, yapılan düzenlemelerin engelli vatandaşlarımız 
da düşünülerek planlanması ve uygulanması; engellilerini 
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güvensizliğin, sevgisizliğin yayılmasına yol açar. Onlar 
verdikleri terbiye ile çocuklarını, çocukları üzerinden bütün 
bir milleti hayata hazırlarlar. Onlar, varlığımızın, hayatımızın 
gerçek mimarları, öğretmenleridir. O nedenle de annelerimiz 
gerçekten kutsal varlıklardır. Biz ne kadar büyürsek büyüyelim 
onların taşıdığı ve temsil ettiği anlam asla küçülmez, değerini 
yitirmez. Hatta varlığımızın vazgeçilmez unsurlarını annemize 
yakıştırarak, onunla bütünleştirerek ifade ederiz; ‘Ana dil’, ‘ana 
yurt’, ‘ana vatan’, ‘anayasa’ gibi. Özellikle ana vatanımız olan 
Anadolu’da bu böyledir. Annelerimiz, varlığımızın tarihi, dinî, 
kültürel değerlere isnat eden anlamının canlı sembolüdür. 
Tarih ve dinle derin bağlarımız sebebiyle analarımızı baş tacı 
ederiz. 

İnsani ve millî değerlerin eğitimine önem veren Eğitim-Bir-
Sen olarak, bugünün ve gelecek kuşakların çocuklarını ahlaki 
yetilerle donatacak olanların anneler olduğunun bilincindeyiz. 
Anneliğin ulvi bir makam olduğuna inanıyoruz. Bu inançla, 
çocukların ve anneleri nezdinde hep çocuk kalan herkesin, 
onlara karşı görevlerini tam ifa etmelerinin bir inanç ve 
insanlık sorumluluğu olduğunu hatırlatıyor; tüm annelerimizin 
ellerinden öpüyor ve onlara hürmetlerimizi sunuyoruz. 

Gençlik, milletimizin imkânı ve zenginliğidir 

 18/05/2018 

19 Mayıs, vatanı işgal edilmek istenen, varlığına kastedilen 
bir milletin, en olumsuz şartlarda bile, yeni bir kurtuluş ve 
kuruluş mücadelesinin meşalesidir. 

Uzun sürmüş savaşlar sonrasında, yokluklara, bitkinliklere 
ve tüm olumsuzluklara rağmen ‘hem istiklal hem istikbal’ 
diyen, ölmeyi esir yaşamaya tercih eden milletimiz, 19 Mayıs 
1919’da diriliş ve direniş ateşini yakmıştır. Devletin ve milletin 
desteğiyle direnişe öncü olmak için Samsun’a çıkan Mustafa 
Kemal ve arkadaşlarının başlattığı Kurtuluş Savaşı, bağımsız 
bir devletin kurulmasıyla sonuçlanmıştır. Bu tarihî olayın 
sebep ve sonuçlarından çıkarılacak dersler vardır. 19 Mayıs, 
iman ve tutkuyla ruhumuzdaki özgürlük ateşi yandığı sürece, 
her taraftan kuşatılmış olsak bile, inananlar için her zaman 
bir imkân ve çıkış olduğunun kanıtıdır. 

oluşturan aile bağları çözülünce, insanlar toplumsallıktan 
giderek uzaklaştı, hayata birey olarak tutunmak zorunda 
kaldı. Birey olmayı aileden kopmanın kaçınılmaz kaderi olarak 
yaşayan insan, yardımsız, sevgisiz ortamda ‘biz’den bencilliğe, 
sevginin müsamahasından şiddetin yıkıcılığına kaydı; kalpleri 
onaran inşacı ruh kayboldu, gönül yıkan asabiyet her tarafı 
kasıp kavurdu ve kavurmaya devam etmektedir. 

Seküler toplumlarda, bu sebeplerin yol açtığı marazi durumlar 
bugün ayyuka çıkmış, insanın insanda değer bulamadığı bir 
düzlemde, insan, sığınacağı başka alternatifler bulmak 
zorunda kalmıştır. Toplumların çöküşü, insanları birbirine 
bağlayan en büyük dayanak olan annelik mefhumunun iflası; 
anneliğin, bir yük, bir zahmet, sosyal hayattan kopuş gibi 
kapitalist illüzyonlarla dejenere edilmesi, annelik algısının 
darbe alması, toplumun en büyük direğini yıkmış, ailenin 
varlığını tehlikeye atmıştır. 

Yaşanan bu acı tecrübelerden ders çıkararak, ülkemizde 
hiçbir surette aile zemininin bozulmasına, hasar görmesine 
müsaade edilmemelidir. Fertlerin birbirine sevgiyle bağlı 
oldukları aile yapımızı koruyarak toplumu güçlü tutmalı; her 
anneyi bir okul olarak görmeli, her insanın ilk eğitimini aldığı 
annelik okulunun başarılı birer öğrencisi olarak hayata kaldığı 
yerden devam edeceği müfredatlar yazmalıyız. 

Bizi millet kılan hassasiyetlerin ilk duygusal bağları annemizin 
eliyle aile içinde teşekkül eder. Ailenin çocuğa aşıladığı değer, 
çocuğun kişiliğini üzerine inşa ettiği en önemli mihenktir. 
Aileyi bütünleyen çevre şartları, gelişimi en uç noktaya 
taşıyacak açık bir okuldur. Anne, aile ve mahalle bizi toplum 
olarak bugünlere getiren, Anadolu’yu bize yurt yapan, tüm 
değerlerimizi kuşanmamızı sağlayan, mazlumların umudu 
olacak potansiyeli yükleyen en büyük gücümüzdür. Hem 
fert hem de millet olarak, güçlü, verimli olmak için aile 
bağlarımızın asla zayıflamaması gerekir.

Aile bağları ve eğitimi ile güçlenen milletin varoluş temellerini 
genel anlamda kadınlarımız, özel anlamıyla da annelerimiz 
inşa eder. Sevgi, inanç, hürmet, umut, sabır gibi erdemleri, 
ilk olarak onlardan öğreniriz. Annesizlik, umutsuzluğun, 
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Gençliği kazanamayan, geleceği kaybeder. Gençliği kurtarma 
savaşı, bir yerde kurtuluş savaşıdır. 

Kendine güvenen, aydınlık yarınları arayan, erdemli, şuurlu, 
bilgili, tarih bilinci ve millet aidiyeti yüksek, medeniyet 
değerlerine bağlı, duruşuyla yerli, bakışıyla evrensel yetişmiş 
gençlerle toplumu mamur, dünyayı imar edebiliriz. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyoruz. 

Eğitim çalışanlarının gür sesi, sendikacılığın en 
güçlü adresiyiz 

29/05/2018 

Örgütlenerek dayanışma, eğitim çalışanlarının haklarını 
koruma, geliştirme, yasaklarla mücadele etme, özgürlük 
alanlarını genişletme mücadelesinde çeyrek asrı geride 
bıraktığımız bu Mayıs ayında özgün sendikacılığımızın eğitim 
çalışanları tarafından yine teveccühe mazhar olduğuna şahit 
olduk. 

Faaliyetlerini sadece özlük haklarıyla sınırlandırmayan, 
üyesinin geleceği kadar ülkesinin geleceğini de önceleyen 
mücadele anlayışını; millet iradesinin ayakta kalmasını, 
kazanımlarımızın hayatta kalmasını, millî kültürümüzün 
gençlere miras olarak aktarılmasını, eğitimin bir maarif 
davası olarak algılanmasını çevreleyen bir dönemin sonunda 
daha da büyüdük, mevcuda yeni değerler kattık ve kazandık. 
Böylece dünden bugün değişmeyen bir anlayışla yazılan bir 
büyüme hikâyesi daha tarihe geçti. 

Kadim medeniyetimizin kök değerlerine bağlı kalarak çalışma 
hayatının verimliliğinin artması, emeğin hak ettiği değeri 
bulması, maddi gelişim kadar manevi önceliklerimizin de 
gündemde kalması için mücadele vermek, istikametin 
doğruluğu dolayısıyla eninde sonunda başarıya ermektir. 
Kuruluşumuzdan itibaren vesayetçi yapıların zorlamalarına, 
ülkenin içinde bulunduğu kaotik ortamların zorluklarına 
rağmen bu istikametten asla sapmadığımız, milletimizin 
hiçbir değerine asla karşı çıkmadığımız, bilakis elimizi onların 
elinin üzerine koyarak, onlarla ortak kadere yazıldığımız 

19 Mayıs’taki temel amaç, özgür ve bağımsız yaşamanın 
gençliğin ruhunda bir ideale dönüşmesi, geleceğin 
sorumluluğunun kalbinde yer edinmesidir. Toplumun 
bünyesinde enerjinin temerküz noktası, sosyal hayatın 
dolaşımdaki taze kanı olarak yer alan gençlik, atalarından 
devraldığı mirasın tarihî misyonunu kuşanarak, güncel 
sorumluluklarını da fazlasıyla yerine getirerek sonraki 
kuşaklara bayrağı devretmelidir. 19 Mayıs’ın gençlik bayramı 
ilan edilmesi, gençliğin, inancı, ahlakı, amacıyla ülkenin yarınını 
omuzlayacak namzet olması, tüm gelecek beklentilerinin 
sorumluluğunun onların omuzlarına yüklenmesi sebebiyledir. 
Gençliğimize, kendi tarih ve kültüründen uzaklaşmadan, 
asla boşluğa ve bezginliğe düşmeden bir umut, başarıya 
odaklanmış bir gayret ve fedakârlık, gerçekleşmesi onlara 
bağlı bir hayal, aydınlık, sınırsız bir ufuk, bir ideal emanet 
edilmiştir. 

15 Temmuz direnişinde istiklal aşkını ve idealizmini ortaya 
koyan gençlerimizden bazılarının şehadete yürümesi, 
bazılarının gazi olarak hayatını sürdürmesi, milletimizin 
onlara olan güvencinin sarsılmaz teminatı olmuştur. Ülkenin 
savunulmasında da geleceğe taşınmasında da asırlar boyu 
devam eden tarihî misyonun taşınmasında da kutlu mirasın 
geleceğe tevarüs ettirilmesinde de gençliğimizin her zaman 
rolü ve yeri olmuştur, olacaktır. Çocuklarımızın gençliğe daha 
nitelikli adım atması, gençlerimizin daha şuurlu bir sorumluluk 
yüklenmesi için eğitim sistemimizin değerlerimizle güncel 
gelişmeler ışığında yeniden mezcedilmesi gerekmektedir. 

Eğitim sistemimizdeki bazı eksiklikler, aksaklıklar, tenakuzlar, 
sık değişen ama sonuçları değişmeyen kadük uygulamalar 
neticesinde bazı gençlerimizin kültürel kopma, şiddet, manevi 
boşluk, uyuşturucu gibi toplumu çürütecek, geleceğini 
karartacak yıkıcı faaliyetlerin kurbanı olması içler acısı 
bir durumdur. Aile ve akraba bağlarındaki çözülme, eğitim 
sistemindeki yanlışlıklar geleceği gençlik için cehenneme 
çevirmektedir. 

Gençliğin hayata hazırlanmasında aile, çevre ve sivil toplum 
kuruluşları büyük sorumluluklar üstlenmeli, değerlere ağırlık 
ve öncelik veren bir eğitim sistemi için herkes el ele vermelidir. 
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Bu birbirinden ayırmadığımız bütünlüğün gücüdür bizi 
çoğaltan. Doğru zamanda, doğru yerde olmaya, hak, özgürlük 
ve demokrasi mücadelesinde en önde olmaya özen gösterdik. 
Bugünlere yılmadan, yorulmadan, inançla, azim ve kararlılıkla 
geldik. Sahada ve masada üye ve çalışanlarımıza karşı 
sorumluluğumuzun samimi bilinciyle hareket ettik. Özümüzle, 
sözümüzle, söylemimizle bir olduk. En önemlisi milletimizle, 
tarihimizle, medeniyet değerlerimizle bir olduk. Kendimizi her 
fırsatta değerlerimizin aynasında gözden geçirmeyi erdem 
bildik. 

Şimdi daha ileri hamleler için kendimizi bir kez daha gözden 
geçirmenin, safları sıklaştırmanın, mevzileri tahkim etmenin 
vaktidir. 

Eğitim-Bir-Sen’in bugünlere gelmesinde, zirveden 
yeni ufuklara yol almasında emeği olan herkese; 
şube başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, ilçe 
temsilcilerimize ve yönetimlerine, işyeri temsilcilerimize ve 
bütün üyelerimize teşekkür ediyoruz. 

Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması sorun 
çözmüyor, mağdur ediyor 

 30/05/2018 

Öğretmen açığı bulunan illerde ve istihdamda güçlük çekilen 
bölgelerde öğretmenin cebren kalmasını sağlamak, kadro 
istikrarını zoraki yöntemlerle temin etmek ve temel insan 
hakları ihlal edilerek uygulanmasında ısrar edilen sözleşmeli 
öğretmenliğin sorunları her geçen artmakta, uzun vadede 
yönetilmesi çok zor bir potansiyel biriktirmektedir. 

Daha önce denemesi yapılan, birçok sıkıntı ve mağduriyetten 
sonra kaldırılmasında fayda görülen bu istihdam şeklini ikinci 
kez denemek; geçmişte olanları unutmak, aynı kısır döngüde 
birçok değeri heba etmek, öğretmenlerin aile hayatlarını hiçe 
saymak, geçerli mazeretlerine duyarsız kalmaktır. Temel 
olarak öğretmenin mesleki gelişimine, görev algısına katkısı 
olmayan, eğitimin niteliğine hiçbir olumlu etkisi bulunmayan, 
verimliliğini düşüren uygulamalar, kâğıt üstünde günü 
kurtaran, gerçekte geleceği heba eden palyatif yönelimlerdir. 

için bu ülkenin gerçeğinde, tarihinde kendimize büyük bir 
yer açıyor, çalışma hayatı söz konusu olduğunda en önemli 
misyonu üstlenmeye devam ediyoruz. 

Eğitim-Bir-Sen, hak arayanların en güçlü buluşma ve 
örgütlenme adresi olmanın da ötesinde ülkemizin düşünen 
aklını, entelektüel duyarlılık ve cesaretini temsil eden en 
büyük sivil toplum örgütü; başta eğitim çalışanlarımız olmak 
üzere, gördüğü yoğun teveccühle kitlesel birleşmenin, 
bütünleşmenin merkezi; bir çeyrek yüzyılı aşan çalışmalarla 
ülke ve toplumun aktif, canlı bir değeri, insan hakları ve 
demokrasi mücadelesinin güvencesi; önemini tarihine, 
kültürüne, ülkesi ve milletine bağlı olmaktan alan, dinamizmi 
millî varlığımıza mal olmuş kurumsal bir değerdir. 

Birlerle başlayan sendikal yolculuk, hak ve özgürlük 
mücadelesi yeni üyelerle daha da güçlendi. İmzalanan 
mutabakat metinlerine göre üye sayımız, 389 bin 480’i Millî 
Eğitim Bakanlığı, 5 bin 203’ü Kredi ve Yurtlar Kurumu, 31 bin 
964’ü üniversite olmak üzere, toplamda 426 bin 647’ye çıktı. 
Bu, sadece bir başarı değil, başarının, başarmanın destanıdır. 
Bu, Eğitim-Bir-Sen’in sadece önde ve öncü olduğunun değil, 
aynı zamanda büyük bir imkân, büyük bir çözüm, büyük 
bir çıkış olduğunun da tescilidir. Bu başarı, hiç kuşkusuz 
inancın, güvenin, azmin, doğruluğun, yapıcı olmanın, disiplinli 
çalışmanın sonucu; ülkemizin ve milletimizin çıkarlarını 
öne alarak sorunlara çözüm arayan anlayışımızın, sorunları 
teşhisle yetinmeyip alternatif öneriler sunan, bilimsel 
çalışmaları, araştırma ve incelemeleri eksik etmeyen bir 
yaklaşımın karşılık bulmasıdır. 

İddiası ve idealleri olan bir camia olarak, yetkinin bize yüklediği 
tarihi, kültürel, vicdani sorumluluğumuzun bilincinden hiçbir 
zaman gafil olmadık, olmayacağız. Sayımızın fazlalığıyla 
birlikte esas gücümüz davamızın haklılığı, istikametimizin 
doğruluğudur. Ancak haklı bir dava etrafında bir araya gelip, 
bir duvarın tuğlaları gibi kenetlenen insanların birlikteliği 
anlamlı olabilir. Nitekim sendikamızın birlerden bine, binlerden 
on binlere, yüz binlere ulaşma başarısının özünde saklı olan 
gerçek, doğruluk ve Türkiye gerçekliği ile bütünleşmektir. 
Bizim gücümüz haklılığın, doğruluğun ve Türkiye’nin gücüdür. 
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Eğitimde sorunlar büyüyor, çözüm irade bekliyor 

07/06/2018 

2017-2018 eğitim-öğretim yılı, öğrencilerimizin emeklerinin 
karşılığını görecekleri karne heyecanıyla sona eriyor. 
Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin kendilerini yenileyerek 
başlayacakları yeni dönemden önce yetkililerin ve yöneticilerin 
çözmesi gereken birçok sorun, iyi bir gelecek için ortadan 
kaldırması gereken pek çok engel bulunmaktadır. 

Son yıllarda bütçeden en çok pay ayrılmasına rağmen, 
yapılan birçok yanlışlık, akamete uğrayan uygulamalar, 
ders kitaplarındaki hatalar, değişen sınav sistemlerindeki 
belirsizlikler, öğretmene uygulanmak istenen performans 
garabeti, şiddetin aramızdan ayırdığı öğretmenlerimiz, şiddet 
mağduru birçok eğitimcimiz, eğitimin düzeleceğine dair 
azalan umutlar ve her geçen gün büyüyerek devam eden 
sorunlar, ‘ülkenin en önemli ve öncelikli sorunu eğitimdir’ 
dedirtmektedir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, Türkiye’nin en stratejik, en hassas 
ve en önemli meselesinin eğitim olduğuna inanıyoruz. 
Demokratikleşme yolunda kararlı adımlarla ilerleyen, hem 
ekonomik hem de siyasal alanda küresel bir aktör olma 
hedefiyle hareket eden Türkiye’nin eğitime daha fazla önem 
vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Aslında son yıllarda, 
okullaşma oranlarının artması, okulların fizikî ve teknolojik 
kapasitesinin gelişmesi, öğretmen açığının her geçen yıl 
azalması ve GSYH’den eğitime ayrılan kaynağın artırılması 
gibi fiziki ve eğitimin dış etmenlerindeki iyileşmeler eğitimin 
nitelik problemini çözmemekte; eğitim, pedagojik boyutuyla 
da usta dokunuşlara ihtiyaç duymaktadır. 

Mevcut eğitim sisteminin kimseyi memnun etmediği, halk 
tarafından eleştirildiği, eğitimin paydaşları tarafından sürekli 
tartışıldığı, eğitimcilerin giderek artan sorunlardan şikâyetçi 
olduğu, en sonunda eğitimin aktörü öğretmenin bile mesleki 
iştiyakını kaybederek tavan ile taban arasındaki duygusal 
bağın koptuğu bir anaforun içindeyiz. Bundan sonraki süreçte, 
bu cendereden çıkabilmek için ‘ben yaptım oldu’ anlayışından 
vazgeçmek, milletimizin eğitimden beklentilerini öncelemek, 

Eğitim kurumlarında öğretmenler arasında kadrolu/
sözleşmeli şeklinde ortaya çıkan ayrım, kurum içi çalışma 
barışını bozmaktadır. Bu durum, öğretmenlerin verimliliğini 
düşürmekte, aynı niteliklere sahip ve aynı görevi ifa eden 
insanlar arasında bir nevi kast sistemi oluşturmaktadır. 
Sözleşmeli olarak istihdam edilenler kadrolu olanların sahip 
olduğu özlük haklarına sahip olmadıklarından, hak kayıpları 
ve mağduriyetler, pek çok davaya neden olmasının yanında 
Bakanlığa olan güveni de azaltmıştır. 

Sözleşmeli öğretmenlerin, statüleri nedeniyle, eğitim 
kurumu içinde öğrencilere karşı otoriteleri sarsılmakta, 
bu da eğitim-öğretim ortamını olumsuz etkilemektedir. 
Sözleşmeli öğretmenler eğitim kurumlarına yönetici olarak 
görevlendirilmeyerek, kariyer ve mesleki gelişim hakları 
ellerinden alınmaktadır. Yer değişikliği başta olmak üzere, 
kadrolu öğretmenlerin sahip oldukları hakların tanınmaması, 
bir yandan telafisi mümkün olmayan mağduriyetler 
oluşturmakta, diğer yandan hem öğretmen hem de Bakanlık 
için gereksiz ve uzun bir yargılama sürecine yol açmaktadır. 

Eğer maksat, sosyo-ekonomik açıdan yeterince gelişememiş 
bölgelerde öğretmenlerin kalıcı istihdamlarını sağlamaksa, 
bunun yolu mahkemelerden dönecek cebri tedbirler değil, 
cezbedici teşviklerdir. İstihdamda güçlük çekilen bölgelerdeki 
öğretmen açığı sorunu, sözleşmeli öğretmenlik, yer değiştirme 
yasağı gibi geçici önlemlerle değil, söz konusu bölgelerde 
öğretmenlerin kalıcı olarak görev yapmalarını teşvik edici 
yöntemlerle; yerleşim yerlerinin sosyal, ekonomik, kültürel 
ve ulaşım imkânları dikkate alınarak kalkınmada öncelikli 
hizmet tazminatı verilebilmesi için ilgili mevzuatlarında 
gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla çözüme kavuşturulabilir. 

Öğretmenlerin anayasal haklarını sınırlayan, aile bütünlüğünü 
bozan, eşleri birbirinden, çocukları da anne babalarından 6 yıl 
boyunca ayrı bırakan, öğretmeni eşi ile işi, sağlık ile işsizlik 
arasında tercihte bulunmaya zorlayan, öğretmenler odasında 
ayrımcılık oluşturan, öğretmenlik mesleğini ve öğretmenin 
itibarını zedeleyen sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına 
derhal son verilmeli, sözleşmeli öğretmenler kadroya 
geçirilmelidir. 
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kişilere yönelik hapis cezası verilmesi, eğitimcilerin 
yaralanmasının tutuklama nedeni varsayılan suçlardan 
sayılması ve şiddet mağdurlarına Bakanlıkça hukukî yardım 
yapılması noktasında yasal düzenleme yapılmalıdır. 

Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son verilmeli, 
sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilmelidir 

Öğretmen açığı bulunan illerde ve istihdamda güçlük çekilen 
bölgelerde öğretmenin cebren kalmasını sağlamak, kadro 
istikrarını zoraki yöntemlerle temin etmek demokratik 
değildir. Temel insan hakları ihlal edilerek uygulanmasında 
ısrar edilen sözleşmeli öğretmenliğin sorunları her geçen 
artmakta, bu durum da uzun vadede yönetilmesi zor bir 
potansiyel biriktirmektedir. 

Öğretmenlerin anayasal haklarını sınırlayan, aile bütünlüğünü 
bozan, eşleri birbirinden, çocukları da anne babalarından 6 yıl 
boyunca ayrı bırakan, öğretmeni eşi ile işi, sağlık ile işsizlik 
arasında tercihte bulunmaya zorlayan, öğretmenler odasında 
ayrımcılık oluşturan, öğretmenlik mesleğini ve öğretmenin 
itibarını zedeleyen sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına 
derhal son verilmeli, sözleşmeli öğretmenler kadroya 
geçirilmelidir. 

Kamu vicdanını yaralayan mülakatla öğretmen 
istihdamından vazgeçilmelidir 

Yıllarca emek vererek okumuş ve birçok yazılı sınavdan 
geçmiş öğretmen adaylarının farklı komisyonlarca bir kaç 
dakikalık mülakatla elenmesi vicdanları yaralamakta, adalet 
duygusunu zedelemektedir. Kamuya az sayıda personel 
alımında uygulanan mülakat sürecinin, Millî Eğitim gibi 
bir defada birkaç bin alım yapan bir kuruma uygulanması 
mümkün değildir. Nitekim bu yanlış uygulama, bugüne 
kadar, atanan öğretmen sayısının iki katı tutarında küskün 
ve toplumdan dışlanma tehlikesi yaşayan bir mağdur 
kitlesi oluşturmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı, maşeri vicdanı 
yaralayan, hakkaniyet kıstasları tartışmalı olan mülakatla 
öğretmen alımından vazgeçmelidir. 

paydaşların eleştiri ve önerilerini dikkate almak, istişareyle 
belirlenmiş sağlam politikalara yaslanmak, eğitimcileri 
huzursuz eden uygulamalara son vermek, öğretmene itibar 
etmek ve edilmesini sağlamak gerekmektedir. 

Milletimizin geleceğe güvenle bakabileceği, ülkemizin verimli 
bir eğitim sistemine kavuşabileceği, eğitimin niteliğinin 
artacağı, eğitimin sorunlarının çözüleceği, eğitimcilerin daha 
fazla itibar göreceği ve kalıcı politikaların izleneceği yeni bir 
dönem istiyoruz. 

Performans konusu eğitimcilerin gündeminden temelli 
çıkarılmalıdır 

Öğretmene, öğrenciye ve eğitime somut hiçbir katkısının 
olmayacağı açık olan performans değerlendirme sistemini 
uygulamaya koymaktaki gereksiz ısrar, hatalara ve 
mağduriyetlere neden olacaktır. Öğretmeni, not vererek 
değerlendirme çabası, daha önce farklı bir şekilde denenmiş 
ve okullarda huzurun kaçtığı, motivasyonun bozulduğu, 
iş barışının sarsıldığı çok net bir şekilde görülmüştür. 
Sicil notu uygulamasında verilen notlara ilişkin mahkeme 
içtihatları, bu türden değerlendirme süreçlerinin yürütülebilir 
olmadığını ortaya koymuştur. Yüz yüze bakanları, yan yana 
duranları karşı karşıya getirecek performans değerlendirme 
uygulaması, Öğretmen Strateji Belgesi’nden de Bakanlığın 
gündeminden de temelli çıkarılmalıdır. 

Eğitimcilere yönelik şiddeti cezalandıracak, eğitimciye 
güven verecek yasal bir düzenleme yapılmalıdır 

Eğitimcilere karşı şiddet, okullarımızda yaygın bir sorun 
hâlini almıştır. Eğitim çalışanları saldırılara karşı maalesef 
savunmasızdır. Eğitim-öğretim kurumlarında yeteri kadar 
güvenlik tedbirleri alınmamakta, sorumluluk öğretmenlere ve 
yöneticilere bırakılmaktadır. ‘Şiddete karşı yasal düzenleme 
istiyoruz’, ‘İmzanı gönder, iradeni göster’ sloganıyla 
düzenlediğimiz imza kampanyasının da bir gereği olarak 
eğitimcilere yönelik şiddeti cezalandıracak, eğitimciye güven 
verecek yasal bir düzenleme yapılmalıdır. Bu doğrultuda, 
eğitim çalışanlarına karşı cebir, şiddet veya tehdit kullanan 



386

OL AĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU

tanımalıdır. Öğretmenlerin eğitim-öğretim yılı başında yeni 
alanlarında ve eğitim kurumlarında göreve başlamalarını 
sağlayacak şekilde boş normun en az yüzde 10’u alan 
değişikliği için kullanılmalıdır. 

Okulların fiziki altyapısı geliştirilmeli ve okullara 
doğrudan ödenek tahsis edilmelidir 

Mevcut okulların mesleki ve teknik donanımının ve 
yeterliliğinin geliştirilmesi yönünde atılan adımlar ve bu 
alandaki gelişmeler memnuniyet verici olsa da yeterli 
değildir. Mesleki ve teknik eğitim veren okullar başta olmak 
üzere, okullarımızın laboratuvar, yabancı dil sınıfı, bilgisayar 
sınıfı ve ders kitabı haricindeki öğretim materyali ihtiyacı 
had safhadadır. Hâlihazırda eğitim kurumları yönetimlerinin 
kullanımına tahsis edilmiş hiçbir ödenek mevcut değildir. 
Hizmetli/özel güvenlikçilerin ücret, vergi ve sosyal güvenlik 
primleri, basit onarım, günlük rutin giderler, internet 
faturaları ödemeleri, sosyal faaliyetler için yol ve benzeri 
giderler, kırtasiye masrafları gibi zorunlu harcamalar okul 
aile birliklerine yapılan bağışlardan karşılanmaktadır. Bu 
durumda da okul yöneticilerinin, Bakanlık genelgeleriyle 
bağış konusunda eli kolu bağlanmaktadır. Eğitim-öğretim 
yılı başlamadan evvel, sınıf ve öğrenci sayısı, personel sayısı, 
büyüklük gibi kıstaslar esas alınarak her okula münhasır bir 
ödenek tahsis edilmelidir. 

Yardımcı hizmet sınıfı çalışanlarının görev tanımları 
yapılmalıdır 

Hizmetli ve memur gibi personelin görev tanımları 
bulunmamaktadır. Hizmetli kadrosunda görev yapan 
eğitim çalışanlarının en önemli sorunu, çalışma saatlerinin 
belirsizliği ve yapmakla yükümlü oldukları işlerin net 
olarak tanımlanmamasıdır. Memur ve hizmetlilerin görev 
tanımları yapılmalı, “Yöneticilerin verdiği diğer görevleri 
yapar” şeklindeki ifadelerin yer aldığı mevzuat hükümleri 
değiştirilmelidir. 

Ortaöğretime geçiş sürecinde doğabilecek problemlere 
yönelik çözümler şimdiden bulunmalıdır 

TEOG’un yerine getirilen yeni ortaöğrenime geçiş sistemi ve bu 
sistem ekseninde merkezi sınav ve yerleştirmenin sonuçları 
önümüzdeki günlerde görülecektir. Öğrenci ve ailelerin 
tercih ettiği okul türüne göre ikametlerine en yakın okula 
yerleştirilmeleri için yerel imkânların maksimize edilmesi 
amaçlanmalıdır. Adrese dayalı yeni sistemin bir boyutu 
da, il ve ilçelerdeki okul kapasitelerinin ne kadar yeterli 
olduğunu ortaya koyacak olmasıdır. Bugüne kadar yapılan 
yatırımların ne kadar isabetli ya da ne kadar çarpık olduğu 
ortaya çıkacak, öğrenci yoğunluğunun çok, okullaşmanın 
az olduğu yerlerde ikili eğitime geçme zorunluluğu veya 
okullaşmanın çok öğrenci yoğunluğunun az olduğu yerlerde 
de bazı okulların atıl kaldığı durumlar söz konusu olacaktır. 
İl ve ilçelerdeki okul yatırımlarının bundan sonra öğrenci 
yoğunluğuna göre planlanması, sistemin uzun vadede işleyişi 
açısından önemlidir. 

Öğretmenleri motive edici bir kariyer sistemi 
geliştirilmelidir 

Anayasa Mahkemesi’nin Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında 
Yükselme uygulamasına yönelik olarak verdiği iptal kararı ve 
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, mahkeme kararıyla 
kariyer basamağı unvanı elde edilemeyeceği noktasındaki 
içtihadı sonrasında kariyer basamakları sürecinin yasal 
belirliliğe kavuşturulmaması, adeta unutulmaya terk edilmesi, 
pek çok hak kaybına yol açmıştır. Paydaşların görüşleri ve 
talepleri doğrultusunda herkesin yararlanmasına açık, özgün, 
maddi ve manevi açıdan tatminkâr bir kariyer sistemi ivedilikle 
hayata geçirilmelidir. Öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı 
sunacak bir kariyer sistemine işlerlik kazandırılmalıdır. 

Alan değişikliği öğretmenlerin hakkı olarak görülmelidir 

Alan değişikliği konusunda verilen sözlerin tutulmaması, alan 
değişikliği yapmak isteyen ve alan değişikliği yapamadığı 
için mağdur olan çok sayıda öğretmenin kariyer planlaması 
yapmasına engel teşkil etmiştir. Bakanlık, bu konuda adım 
atmalı ve öğretmenlere yaz döneminde alan değişikliği hakkı 
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verilebilir; katılımcılığı esas alan tarzda planlanması; hizmet içi 
eğitim faaliyetlerinin planlanmasında öğretmenlerin de dâhil 
edildiği katılımcı programlamanın yapılması sağlanmalıdır. 

Eğitim kurumu yöneticileri işveren muamelesi 
görmemelidir 

Sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği işlemleri, hukuken 
ihmal olarak nitelendirilebilecek aksaklıklar nedeniyle idari 
para cezası yaptırımı doğuran hâllerden doğan sorumluluklar, 
meslekî eğitim veren ortaöğretim kurumları başta olmak 
üzere, eğitim kurumu yöneticilerini hukuki ve mali açıdan 
telafisi imkânsız zararlara maruz bırakmaktadır. Mesleki 
eğitim veren ortaöğretim kurumları, öğretmenevleri, akşam 
sanat okulu ve mesleki eğitim merkezleri müdürlükleri ile 
okul aile birliklerinin işveren sıfatıyla Sosyal Güvenlik Kurumu 
başta olmak üzere, kurum ve kuruluşlara yönelik bildirim, 
beyan, ödeme ve benzeri işlemlerinin, ilçe/il millî eğitim 
müdürlükleri eliyle gerçekleştirilmesi noktasında düzenleme 
yapılması; eğitim kurumu yöneticilerini kasten yapılanlar 
hariç olmak üzere kusurlarına karşı koruyacak, hukuki ve 
mali sorumluluklardan doğan zararları tazmin edecek bir 
mekanizma kurulması sağlanmalıdır. 

Öğretim yılına hazırlık ödeneği tüm eğitim çalışanlarına 
ödenmelidir 

657 sayılı Kanun’un ek 32. maddesine göre ödenmekte olan 
öğretim yılına hazırlık ödeneği, öğretmenlerle birlikte eğitim-
öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde emek sarf eden Millî 
Eğitim Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında 
görevli tüm hizmet sınıflarındaki eğitim çalışanlarına da 
ödenmelidir. 

Eğitim ve öğretim, mevzuatın üstünde, müfredatın dışında, 
ders programlarıyla sınırlanamayacak derecede hayatın her 
anını kuşatan bir faaliyet olarak görülmeli; yaz, bir tatil değil, 
daha iyi bir başlangıç için bir mola olarak değerlendirilmelidir. 
‘Hayat her anıyla bir okul, her yenilik gelişim için bir merhale, 
edinilen her güzel davranış yeni bir kazanımdır’ anlayışıyla yeni 
başlangıçlar için nitelikli dokunuşlar gerçekleştireceğimiz, 
kendimize ve gelişimimize katkıda bulunacak faaliyetlere 

Hizmetli ve memurların fazla çalışma sorunu çözülmelidir 

İkili eğitim yapan kurumlar başta olmak üzere, eğitim 
kurumlarında hizmetli kadrolarında görev yapanlar, haftada 
40 saatin üzerinde çalışmasına rağmen, kendilerine fazla 
çalışma ücreti ödenmemekte; eğitim kurumunda çoğu 
durumda tek hizmetli olduğundan, personel yetersizliği 
gerekçe gösterilerek fazla çalışma karşılığı izin hakkından 
da faydalanamamaktadır. Personele, haftalık 40 saati aşan 
çalışmalarının karşılığı fazla çalışma ücreti ödenmesi ya da 
personel yetersizliği gerekçesine sığınılmadan fazla çalışma 
karşılığı izin hakkından faydalanmalarının sağlanması 
yönünde düzenleme yapılmalıdır. 

Eğitim kurumlarının hizmetli ve memur ihtiyacı 
karşılanmalıdır 

Okullarımız, eğitim-öğretimin sürdürülmesi için zorunlu 
yardımcı hizmetleri ifa eden personelin eksikliğini ciddi 
şekilde hissetmekte, bu durum eğitim hizmetlerinin 
aksamasına neden olmaktadır. Temizlik işleri, özel kişi veya 
firmalara ihale edilmekte, bu defa da karşılaşılan masrafları 
ödemek mümkün olmamaktadır. İstihdam edilen hizmetlilerin 
finansmanı da ayrı bir sorundur. Hizmetli kadrosunun 
olmadığı okullarda bu kişiler okul aile birliği bütçesinden 
istihdam edilmekte, gerek ücretleri gerekse sigorta primleri 
ve gelir vergisi okullarca üstlenilmekte, bu da çoğunlukla 
velilerden alınan bağışlarla karşılanan kaynağın büyük 
kısmını alıp götürmektedir. Hizmetlilerin eğitim kurumlarında 
gece bekçisi olarak görevlendirilmesi uygulamasına son 
verilmelidir. 

Hizmet içi eğitim çalışmaları mesleki gelişime dayalı 
olarak yeniden planlanmalıdır

Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin öğretmenlerin mesleki 
gelişimlerine kısa vadede katkıda bulunma noktasında 
yetersiz kaldığı, özellikle mesleki bilgi ve tecrübe paylaşımını 
sağlamaktan uzak olduğu görülmektedir. Eylül ve Haziran 
dönemindeki seminer çalışmaları başta olmak üzere, 
öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerinin mesleki 
bilgi ve tecrübe paylaşımını öne çıkaran, şeffaf ve hesap 
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bylock kullanmadığı anlaşılmış personelin haklarının iadesi 
konusunda sorumluluk almalıdır. Haksız yere bedel ödemiş 
bu kişilerin daha fazla bedel ödememesi adalet ve toplumsal 
geleceğimiz için önemlidir. Bu nedenle, Bakanlık, bylock 
kullanmadığı teknik olarak ispat edilen kamu görevlilerinden 
KHK ile ihraç edilenler için acil iade süreci işletmeli, yeni 
gelişmeler ışığında hızlı değerlendirmeler yapmalı, mülki 
idare amirliklerince yapılan açığa alma işlemlerinin sona 
erdirilmesinde aktif rol üstlenmelidir. 

Bakanlık, yaptığı açığa alma işlemleri kadar valilik veya 
kaymakamlıklarca kendi personeli hakkında icra edilen 
işlemleri de aynı hassasiyetle takip etmelidir. Valilik veya 
kaymakamlıklarca açığa alınanlardan masum olduğu ortaya 
konulan Bakanlık personeli hakkındaki göreve başlatılma 
işlemlerinin mülki idare amirlerince hızla yerine getirilmesi 
konusunda da gerekli adımların atılmasını sağlamalıdır. Diğer 
taraftan, gerek Bakanlıkça gerekse mülki idare amirliklerince 
açığa alma işleminin sona erdirilmesinden sonra yapılacak 
iade süreçlerinde, haklılıkları tescil edilenler yeni bir 
mağduriyet yaşamamaları için eski görevlerine ve görev 
yerlerine iade edilmelidir. 

Terör örgütleriyle bağlantısı olan hiçbir kamu görevlisinin 
kamu görevi ifa etmesine müsaade edilmemeli, bunlar 
gerekli cezaya çarptırılmalıdır. Kumpaslar neticesinde veya 
kişisel garezlerle haksız yere ihraç edilmiş veya açığa alınmış 
kişilerin de görevlerine dönmelerini sağlamak adaletin 
gereğidir. 

İyilik, ahlak, vicdan iflas ediyor çocuklar 
katlediliyor

  03/07/2018 

Ülkemizde son günlerde çocuklarla ilgili kayıp, istismar ve 
katledilme haberleri geliyor ve tüm ülkeyi büyük kaygıların 
eşiğine getiriyor. Önce Ankara Polatlı’da kaybolan 8 yaşındaki 
Eylül ve akabinde Ağrı’da, Ramazan Bayramı’nın birinci günü 
kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’den vahşet kokan acı 
haberler aldık. Kayıp çocuk vakaları artıyor, çocuk istismarı 
çoğalıyor ve çocuk cinayetleri sıradanlaşıyor, sosyal medya 

ağırlık vereceğimiz bir dönem olması temennisiyle yoğun 
emeklerinden dolayı tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor, 
öğrencilerimize güzel bir gelecek diliyoruz. 

FETÖ’nün temizlenmesi de mağduriyetlerin 
giderilmesi de adaletin gereğidir 

20/06/2018 

FETÖ’nün gizli haberleşme programı olarak bilinen bylock 
kullanımlarıyla ilgili ortaya çıkan yeni durumla birlikte bu 
mücadelenin çok dikkatli, adil ve hızlı olması gerektiği bir kez 
daha anlaşılmıştır. Bylock ile ilgili kurulan kumpas nedeniyle 
söz konusu programı kullanmadığı anlaşılan, yaklaşık 15 aydır 
açıkta olduğu hâlde hakkında hiçbir işlem tesis edilmeyen ve 
hâlâ açıkta bekleyen, haksız yere ihraç edildiği hâlde yargı 
kararları ve teknik inceleme neticesinde masum olduğu 
ortaya çıkan kamu görevlileri ivedilikle adalet bekliyor. 

Taşıdığı yetkiyi kullanmaktan imtina edenler, sorumluluk 
duygusundan uzak, ‘bana bulaşmasın’ kaygısıyla hareket 
edenler bu sürece zarar vermektedirler. Açığa alırken hızlı 
hareket edenlerin, masumiyeti ispatlananlar hakkında da aynı 
titizliliği göstermesi elzemdir. 

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ/PDY 
mensuplarının kamu görevinden uzaklaştırılması sürecinde 
Bakanlıkça ya da mülki idare amirliklerince çok sayıda eğitim 
çalışanı hakkında tedbiren açığa alma işlemi uygulanmıştı. 
Bu kişilerin, haklarında verilen beraat veya kovuşturmaya 
yer olmadığı kararlarına ya da haklarında hiçbir adli işlem 
yapılmamasına rağmen halen açıkta bekletilmeleri hukuka 
aykırı olduğu kadar adalet duygusunu ve kamu vicdanını 
da yaralamaktadır. Bu süreçte darbeye karışan, darbeyi 
destekleyen kişilerin hak ettikleri cezaya çarptırılmaları 
geleceğimiz için ne kadar gerekliyse, kumpaslarla olaya 
dâhil edilmiş masumların daha fazla zarar görmemesi de 
yadsınamayacak derecede önemlidir. 

Millî Eğitim Bakanlığı, kendi personelinden yargı kararlarıyla 
suçsuzluğu ispatlanmış, çok uzun zamandır açıkta 
bekletildiği hâlde suçu ispatlanamamış, teknik incelemelerle 
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ceza verilmeli. Sonrasında mesele sadece ceza boyutuyla 
bırakılmadan bu tür vahşetleri ortaya çıkaran etmenler hassas 
bir şekilde analiz edilmeli, caydırıcı cezaların yanında önleyici 
tedbirler alınmalı, çocukları koruma konusunda bütünlük arz 
eden bir tarzda eğitim, hukuk ve sosyal boyutlarıyla konu 
bütüncül bir şekilde ele alınmalıdır.

Çocukların korunmasında bütüncül bir yaklaşımın 
geliştirilmesi; Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’ndan, Basın Medya 
Enformasyon’a kadar ilgili tüm kamu kurumlarının, bu konuda 
çalışmalar yürüten STK’lar ve akademinin işbirliği içerisinde 
ortak adımlar atması ile mümkün olabilir.

Bu tarz olaylarda medyaya da büyük görevler düşmektedir. 
Toplumun dikkatini çeken bu olayları bir reyting malzemesi 
olarak görmekten imtina ederek, haber dilinin hem maktulün 
ailesini incitmeyecek hem de diğer ailelerde güvenlik 
paranoyasına neden olmayacak şekilde kurulması konusunda 
hassasiyet gösterilmelidir. Bu süreçlerde, toplumun 
bilinçlendirilmesi için önemli bir araç olduğu gerçeği dikkate 
alınarak medyanın haber içeriklerinde uzman pedagogların 
görüşlerine daha fazla zaman ayırması beklenen bir tutumdur.

Yanı sıra medyanın haber dilini kurarken, güvenlik birimleri ve 
adli psikiyatrların önerilerini almamaları nedeniyle olayların 
anlatılış ve işleniş biçiminden kullanılan fotoğraflara, olayın 
gündemleştirilme sıklığına kadar birçok husus, suça meyilli 
kişiler için özendirici olabilmekte, kopya suçlar için kaynak 
işlevi görebilmektedir.

Canımızı ne kadar yakarsa yaksın bu olayların faillerine “cani, 
hasta ruhlu” diyerek işin içerisinden çıkma kolaycılığına 
düşmemeliyiz. Bu faillerin hangi koşullarda nasıl bir eğitim ve 
yetiştirilme tazının ürünü olduklarına dair ayrıntılı çalışmalar 
ortaya koymak durumundayız.

İnsani hasletleri yozlaştıran etmenlerin, insani değerleri 
ayakta tutma dirayetinden daha hızlı yayıldığı her koşulda 
maalesef bu gibi menfur olayların yaşanılması kaçınılmaz 
olacaktır.

tepkisinin dışında hiçbir adım atılmıyor. Bu olaylar bizi bir 
gerçeği bir daha düşünmeye davet ediyor ve geleceğimiz için 
acil tedbirler almamız, suçlulara hak ettiği cezayı behemehâl 
vermemiz, önleyici ve koruyucu nitelikte uzun vadeli 
politikalar belirlememiz gerekiyor. 

Maalesef, mesele sadece iki çocuğumuzun katledilmesiyle 
sınırlı değil. 2017 yılında 387 çocuk cinsel istismara uğradı. 
TÜİK verilerine göre 2008-2016 yılları arasında 104 bin 531 
çocuk için kayıp başvurusu yapıldı. 2016 yılında 11 bin 691 
çocuk kayıp olarak bildirildi. Kayıp bildirimi yapılan çocukların 
maalesef yüzde biri bile bulunamıyor. Dolayısıyla, kayıp 
olup da bulunamayan, istismara uğrayan veya katledilen 
çocuk vakaları bu ülkenin mutlaka çözmesi gereken temel 
meselelerinden birisidir. 

Çocukların istismar edilerek katledilmesi öylesine korkunç 
bir vahşet ki, birçoğumuz, çocukların kaza sonucu ölmüş 
olmasını dahi temenni etti. Maalesef Eylül çocuğumuzun 
katil zanlısının Eylül’ü arama çalışmalarına dahi katıldığını, 
telefonunda çocuk istismarı kayıtlarının olduğunu ve daha 
korkuncu kendisinin de bir baba olduğunu öğrenince 
insanlığımızdan utanacağımız bir yere geldiğimizi müşahede 
ettik.

Bir çocuğun katledilmesi, bir insanın yaşam hakkının ihlal 
edilmesinin çok ötesinde insanlığın tükendiğini, vicdan ve 
merhametin iflas ettiğini gösteren ve zerre insanlık nasibi 
olanı bile yaralayan bir durumdur. İki masum evladımızın 
art arda gelen ölüm haberlerinin tüm ülkede, toplumun her 
kesiminde yarattığı üzüntü ve öfke hepimize bazı gerçekleri 
çok çıplak bir şekilde gösterdi. Savunmasız masum çocuklara 
dönük her türlü şiddet, istismar ve katledilme olaylarının 
toplumda yarattığı sorgulamanın temelinde, yitirdiğimiz bu 
evlatlarımızla birlikte toplumdan iyilik, merhamet ve vicdanın 
da eksildiği gerçeğidir. Nitekim katledilen sadece çocuklar 
değil, masumiyet, insani ilişkiler ve toplumsal güven zeminidir.

Bu menfur olaylar ile yeniden çocukların korunması için 
acil yasal düzenlemeler yapılması üzerine birçok tartışma 
yapılıyor. İlk olarak adi ve vahşi katillere hak ettikleri 
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sonra varmaları, bu olayın çok derin ve karmaşık ilişkilerle 
hazırlanan bir komplo olduğunu düşündürmektedir. Daha 
da vahim olanı tam 600 kurşun izi, çekirdek ve boş kovan 
kalıntıları ile görgü tanıklarının ifadesi sonrasında, derinlikli bir 
tahkikatın yapılmaması, gözaltına alınıp sorgulanan yaklaşık 
20 kişiden sadece 17 yaşında birinin tutuklanması, serbest 
bırakılan diğerlerinin sırra kadem basmalarıdır. Katliam için 
Tunceli-Erzincan arasında sınırda bir yerin seçilmesi, olayın 
oluş zamanı, şekli, hazırlanışı, kardeş kavgası çıkarmak, 
düşmanlığı körüklemek için açık, ağır tahrik ve kışkırtma 
içermektedir. 

Her katliamda ölen biziz, giden canlar bizim canlarımızdır. 
Bu hadiseleri ideolojik gerilim hattında ötekileştirici bir dille 
anlamak da anlatmak da ölümcül yanılgıdır, yanlıştır. Bu 
konuları öfkeyi körükleyecek, nefreti köpürtecek malzeme 
olarak görmek, millet olma şuurundan uzak duyarlıkların 
yansımasıdır. Yapılması gereken, on yıllar boyu milletçe 
yaşadığımız acı ve ıstıraplardan dersler çıkartarak, 
günümüze, geleceğe kardeşçe ve hep birlikte yürümektir. 
Açık bir kışkırtma ve engelleme hesabı ile yapılan bu olayların 
derin bağlantılarıyla dış odaklar tarafından kurgulandığı da 
açıktır. Esasen millî şuur ve kardeşlik ikliminde başta terör 
olmak üzere her türlü manipülasyona karşı ortak tutum 
almak, kalkınmamızı engellemeye çalışan güçlere en etkili 
cevaptır.

Bizi var eden ortak iradeyi, ortak duygu, inanış, hayat 
ve hissiyatı bölmek isteyenler nezdinde, teröre kurban 
verilenlerin kimliği asla önemli olmamıştır. Bu itibarla cinnet 
ve cinayet hâlinin katliam boyutuyla ölümü kışkırtmasından 
sevinen düşman odaklara inat, kardeşliğimizi pekiştirmeye, 
ülkemiz için dayanışmaya ve acılarımızı paylaşmaya devam 
edeceğiz. 

Yüzünü kendi aydınlığına dönen yeni Türkiye’de vicdanlara 
kıymık gibi batmış hiçbir şey karanlıkta kalmamalıdır. Eşiğinde 
olduğuna inandığımız yeni dönemin, yeni, temiz sayfasına 
faili meçhullerle karartılmış yakın geçmişi aydınlatarak 
başlanmalıdır. Darbeci vesayetle yüzleşen, onları yargılayıp 
mahkûm eden Türkiye, bu yüzleşmeyi yapacak olgunluktadır 

Memur-Sen olarak yarınımıza umut olan çocuklarımızın 
korunması için her türlü çabanın bir parçası olduğumuzu bir 
kez daha deklare ediyor ve bu olayların bir daha yaşanmaması 
için önleyici tedbirlerin kamu ve sivil toplum kuruluşları 
iş birliği ile etkin bir şekilde geliştirileceğine inanıyoruz. 
Bu vesile ile bu menfur olayı kınıyor, evlatlarımızın kederli 
ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyor, ayrıca yargı ve yasal 
düzenleme süreçlerinin yakın takipçisi olacağımızı ifade 
ediyoruz. 

Unutulan katliam tekrarlanır Başbağlar’ı unutma 

  05/07/2018 

Ülke ve millet olarak barış içinde, kardeşçe, el ele gönül gönüle 
vermenin sağladığı canlılığın ne büyük bir imkân olduğunu, 
geçmiş dönemlerde tarifsiz acılarla, ıstıraplarla yaşanan 
anlamsız gerilimlerden, kumpas ve katliamlarla enerjimizi 
bitiren, bizi birbirimize düşman ederek yaşama umudumuzu 
tüketen terör olaylarından biliyoruz. 

Karanlık, kanlı senaryolarını, üstelik ülkenin ve devletin 
imkânlarını kullanarak sahneleyenleri de, kim ve ne adına 
yapılırsa yapılsın son tahlilde ülke ve millet varlığımızı hedef 
alan tüm terör hadiselerini de nefretle kınıyoruz. 

5 Temmuz 1993, Türkiye’nin yakın tarihinin karanlık ve kanlı 
günlerinden biridir. 25 yıl önce, Erzincan’ın Başbağlar Köyü’nde 
terör örgütü PKK tarafından çoğu çocuk ve yaşlı olmak üzere, 
33 masum insan hunharca ve kalleşçe katledildi. 

Akşam karanlığında köye gelen 100 kadar silahlı katil 
sürüsü, önce köyün dünya ile bağlantısını kesmiş, akşam 
namazı için camide bulunan cemaati dışarı çıkarmış, her 
şeyden habersiz ve savunmasız masum köylüleri evlerinden 
alarak meydana toplamış, yaklaşık bir buçuk saat örgüt 
propagandası yapmış, çocuk, kadın, yaşlı, bebek demeden 
33 kişiyi kurşuna dizmiş, daha sonra köyü ateşe vererek 
214 ev, okul ve camiyi yakmıştır. Geriye bıraktıkları notta üç 
gün önce Sivas’ta Madımak Otelinde meydana gelen menfur 
ve hazin olayın intikamının alındığı bildirilmiştir. Tam bir 
can pazarı yaşanan olay mahalline yetkililerin tam 14 saat 
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Müslümanları yok etmeyi amaçlayan kalleş, karanlık, 
kirli planlara alet ve aracılık eden uluslararası kurum ve 
kuruluşlar, insanlığın güven duygusunu, iğrenç bir istismarla 
kötüye kullanmıştır. BM, o günden bu yana dünya güvenliğinin 
teminatı olma vasfını kaybetmiş, dahası zulme karşı insan 
haklarından yana bir sığınak olmaktan çıkmıştır. Gazze’den 
Arakan’a özellikle Müslümanları hedef alan sistematik zulüm 
ve katliamlara sistematik destek vermeyi adeta politika haline 
gelmiş gözüken BM, bu haliyle bir sorun teşkil etmektedir. 

Bosna’da Müslüman varlığına tahammül edemeyen Batı, onları 
Sırp Çetniklerin acımasız vahşetiyle yok etmek istemiş, üstelik 
bu soykırımı, barışın teminatı olması gereken uluslararası 
kurumlarla işbirliği içinde yapmıştır. Aliya İzzet Begoviç 
önderliğinde direnen Boşnak Müslümanlar, kendilerine reva 
görülen zulüm ve tecavüzlere aynı veya benzer karşılığı 
vermemişler, mağdur olma pahasına kimseyi suçsuz yere 
mağdur etmemeye azami dikkat ederek bütün dünyaya 
insanlık ve adalet dersi vermişlerdir. Bu asil tutum kuşkusuz 
Müslümanların varlığa nefsanî olmayan derin bakışından 
kaynaklanmaktadır.  

Müslümanlar, İslâm tarihi boyunca her zaman medeni 
ilişkilerin, anlayış ve hoşgörünün timsali olmuştur. Bir 
insanı öldürmenin bütün bir insanlığı öldürmek gibi olduğu 
tasavvuruna isnat eden değer ve ilkeyle hep mazlumdan yana 
olmuş, hak gasp ve ihlallerini önlemeye gayret etmiş, mağdur 
olmak veya mağdur etmek mecburiyetinde kaldıklarında bile, 
mağdur olmak pahasına, zulme yönelmemişlerdir. Bosna 
direnişi boyunca can, mal ve namus güvenlikleri tehdit ve 
tecavüze uğramasına rağmen, Boşnakların, kendilerine karşı 
insanlık suçu işleyenlere karşı bile insan hakkı ve onurunu 
koruma noktasında gösterdikleri hassasiyet, İslâm kültürüne 
ait olmakla anlam bulan insan tipinin olgunluk ve medeniyet 
seviyesini göstermesi bakımından önemlidir. Katliamlar 
üzerinden medeniyetin seyir grafiğini çıkarmak isteyenlerin 
sadece son yüz veya iki yüz yıla bakmaları yeterlidir. Bu zaman 
dilimi içinde mağdur ve maktullerin çoğu Müslüman olan 
katliamların hemen hepsi batılı devletler eliyle yapılmıştır. 

artık. Bütün bir ülkeyi ve milleti hüzne, kedere boğan bu 
derin tezgâhın failleri bulunmalı, hiçbir kör ve karanlık nokta 
kalmamalı, caniler cezalandırılmalıdır ki, zalimler, zulümleri 
için bir daha cesaret bulamasın. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, her yıl hüzünle andığımız bu katliamı, 
katliamın faillerini, ona sebep olan ideolojik tutumları kayıtsız 
şartsız kınıyor, lanetliyoruz. Kaybettiğimiz 33 can pahasına 
milletçe bu katliamın sebep ve sonuçlarından çıkardığımız 
derslerle bir daha böyle acılara yol açacak ortamlara imkân 
verilmemesini temenni ediyoruz. 

Hâlâ kanayan yara, Srebrenitsa 

  10/07/2018 

23 yıl önce 11 Temmuz 1995’de Bosna’da Srebrenitsa’da üstelik 
Birleşmiş Milletlerin ‘Güvenli’ ilan ettiği bölgeye sığınmış 
silahsız, çaresiz 8 binden fazla Boşnak Müslüman, dünyanın 
gözü önünde katledildi. BM’de Barış Gücü olarak görevli 600 
Hollandalı asker ve komutanlar, kendilerine sığınan binlerce 
çaresiz, silahsız sivili korumayıp Sırp katillere teslim etti. 
Ratko Mladiç’in emriyle, 5 gün boyunca süren katliamda,  
sonradan teşhis edilmesin diye maktuller parçalanıp 
yakıldıktan sonra toplu mezarlara gömüldü. Yıllar sonra yerleri 
tespit edilen toplu mezarlarda bugüne kadar bulunup teşhis 
edilen 6500 şehit, Potoçari Anıt Mezarlığına defnedildi. Binden 
fazla maktüle ulaşmak için çalışmalar hâlâ sürdürülmektedir. 
Katliamın baş sorumlularından Slobodan Miloşeviç Lahey’de 
Savaş Suçları Mahkemesinde yargılanırken 2006’da hayatını 
kaybetti, diğer suç ortağı ‘Bosna Kasabı’ diye anılan Ratko 
Mladiç, aynı mahkeme tarafından müebbet hapse mahkûm 
edildi. 

Bu vahşet, 2. Dünya savaşından sonra, tarihe, Avrupa’da 
işlenmiş en büyük katliam olarak geçmiştir. Bu vahşet bize 
bir kez daha gösterdi ki, her seferinde insan hakları, barış 
ve özgürlüklerden dem vuran Batı, savunuyor gözüktüğü 
değerler konusunda ne kadar ikiyüzlü, ne kadar sahte 
ve samimiyetsiz. Hatta bu mevcut anlayışlarıyla kendi 
dışındakiler için ne büyük tehdit.  
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için miğfer ve özgürlüğünü vazgeçilmez meşale olarak 
görmüş, destansı direnişiyle darbecileri yerle yeksan etmiş, 
ülkemiz topyekûn dirilişe geçmiştir. 

Tarih boyunca cesareti, direnişi ve istiklale meftun duruşuyla 
örnek, tüm unsurlarıyla bir ve kardeş oluşuyla asla esaret 
altına alınamayan bu millet, istiklal ve istikbal ısrarını, ezanın 
aslında bir özgürlük çağrısı olduğu haykırışını, tarihten esen 
rüzgârlarla dalgalandırdığı bayrağını savunmaktan hiçbir 
surette çekinmeyeceğini geçmişten aldığı şuurla bir kez daha 
dosta düşmana göstermiş, bu toprakları yurt bellemenin 
bedelini şehit ve gazi olarak yine ödemiş, kutsal değerleri 
için kendini feda etmenin ilahi mükâfatına her zaman iman 
etmiştir. 

15 Temmuz, Malazgirt’ten Mohaç’a, Çanakkale’ye kadar 
asla teslim alınamayan, köle edilemeyen özgür ruhun 
güncellenen canlı ve fiili deklarasyonudur. Bu tarih, istiklal ve 
istikbalimizi muhafaza ederek ülke ve millet bütünlüğümüzü 
geleceğe taşıma iddiamızın zamanın hafızasına bir kez daha 
perçinlenmesidir. 15 Temmuz, vatan sevgisi ve bağımsızlıkla 
kaynaşmış imanı için yaşayan bu şanlı millete vurulmak 
istenen esaret kelepçesinin bir kez daha paramparça 
edildiği tarihtir; şehit kanlarıyla İslâm vatanı yapılmış bu 
coğrafyaların işgal edilemeyeceğinin tescili, hür yaşamış, 
hür yaşayacak milletimizin zaferle sonuçlanmış yeni kurtuluş 
mücadelesidir. 15 Temmuz, kirli amaçları için dini bile istismar 
edecek düzeyde alçalan içerideki işbirlikçilerin, akıl donduran 
hile ve hıyanetleri karşısında ferasetiyle diri ve uyanık kalan 
bir milletin alesta gücüdür. 

15 Temmuz, kanlı bir darbe girişimiyle başlayan işgal 
denemesidir. İşgal girişiminin, devletin her kademesinde 
örgütlenmiş paralel yapısıyla kök salmış olması, karşı 
koyduğumuz tehlikenin derinlik ve büyüklüğünü anlamak 
için yeterlidir. On yıllar boyu insanımızın maneviyat ve 
yardım duygularını istismar eden FETÖ, her türlü yolu 
kullanarak devletin hücrelerine kadar sızmış, başta eğitim, 
yargı ve güvenlik olmak üzere, devletin bütün imkânlarını 
kendi hain planları için kullanmıştır. Bu ihanet şebekesi, 
siyonist emperyalistlere ‘hizmet’ ederek millî varlığımızı yok 

Tarihin, insanlık vicdanının ve evrensel adaletin asla 
unutmayacağı, affetmeyeceği kitlesel cinayetlerin katil 
sürüleri, şeytanca bir hamle ile kurdukları terör örgütlerinin 
kanlı oyunu üzerinden ters bir algı oluşturmaya çalışıyorlar: 
Medyanın ayartıcı etkisi ile kitleler yapay korkulardan üretilmiş 
rıza ve icat edilmiş beklentilerin denetimine sokuluyor. Hem 
öldürüyor, hem suçluyorlar. Hem öldürüyor hem mağdur 
rolü oynuyorlar. Hem öldürülüyoruz hem suçlanıyoruz! 
Emperyalizmin askerleri, siyasi gücü kullanarak,  güdümlü 
medyanın desteğini alarak yaptığı saptırma ve karartmayla; 
öldürdükleri insanları suçlu ve katliamcı, katilleri masum ve 
medenî göstermeye çalışıyorlar. Öldüren onlar korkulan bizler 
oluyoruz.   

Zalim sadece acımasız değil, ayrıca siyasi, kültürel, sosyal 
hazırlık aşamaları, propaganda teknik ve araçları ile yaptığı 
etki ve saptırmalarla da adi, aşağılık. Kendi kontrollerinde 
olan basın ve enformasyon merkezlerinin yaptığı her türlü 
saptırma, karartma ve unutturma faaliyetlerine rağmen biz bu 
aşağılık zulme sessiz ve seyirci kalmayacağız. Unutmayacak, 
unutturmayacağız. Çünkü unuttuğumuz her durumda, onlar, 
benzer katliamları tekrarlamak için cesaret bulacaklardır.

Kim uygularsa uygulansın, kim mağdur edilirse edilsin 
zalimin ve mazlumun adını, adresini sormadan, kayıtsız 
koşulsuz insan hakları ve özgürlüklerin savunucusu olarak, 
herkes sussa bile biz susmayacağız. Eğitim-Bir-Sen olarak 
bu zulüm günlerini unutturmaya çalıştıklarından daha fazla 
hatırlayacak ve hatırlatacağız. 

15 Temmuz direnişin zaferi, dirilişin de haberidir 

 13/07/2018  

15 Temmuz, tarihten aldığı güçle medeniyet ve gönül 
coğrafyamızın umudu olan, tüm Müslümanları kardeşlik 
hukukuyla gözetmeye çalışan, adalet duygusuyla dünya 
mazlumlarının hakkını arama gayreti gösteren, emperyalizme 
yüksek sesle itiraz eden ülkemize karşı siyonist ve 
emperyalistlerin içerideki ırgatları ve mankurtlarıyla birlikte 
kalkıştıkları kanlı işgal girişimidir. Bu haince planlanmış kanlı 
kakışmaya karşı milletimiz inancını imkân, vatanını namusu 
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Milletimiz, tankları durduran kararlılıkla, bütün şehirlerin 
meydanlarında kesintisiz bir ay, gece gündüz demokrasi 
ve kardeşlik nöbeti tutarak, ülkemiz üzerinde operasyon 
yapmak isteyenlere çok kararlı ve açık bir mesaj vermiştir. 
Özgürlük ve vatan sevgisi bizde gelip geçici bir duygu değil, 
kalıcı, sürekli bir değerdir. Bizce, dize getirilmek istenen 
Türkiye, tarihsel direnişini gerçek bir dirilişe dönüştürerek 
Yeni Türkiye’nin geri dönüşsüz yolculuğuna başlamıştır. Millet 
olarak yeni ufuklara yönelen yeni kutlu yolun ve yürüyüşün 
ilk gerçek çıkışı mayalanan bu yeni ruhla olmuştur. Türkiye 
kendisi için kurgulanan karanlık bir dünyadan aydınlık 
bir gelecek yontmayı bilmiştir. İhanete ve cehalete geçit 
vermediğimiz her durumda, ufkumuz, olanca aydınlığıyla 
daha da genişleyecektir. 

15 Temmuz, şahsi veya aktüel etkilerden yalıtılarak tarihimizin 
bir hesaplaşma noktası olarak görülmelidir. 15 Temmuz, dış 
bağlantıları ile yüzyıl süren vesayet rejimine karşı milletimizin 
kazanımıdır. Kazanımların akim kalmaması için dirilişe evrilen 
15 Temmuz direniş ruhunun canlı, sürekli kılınması gerekir. 
15 Temmuz’da kendini büyük bir direnç, karşı konulmaz bir 
cesaret ve muhkem bir sadakat olarak gösteren bu ruh, 
tarihte bir anı olarak kalmamalı, bir ruh olarak tüm ülkeyi 
sarmalı, bir bilinç olarak her fertte yaşatılmalıdır. 

15 Temmuz’u hazırlayan veya 15 Temmuz’a getiren sebepler 
iyi anlaşılmalı, sosyal ve siyasi yönleriyle iyi analiz edilmelidir. 
FETÖ ihanet şebekesinin örgütlenmesinin ana zeminini 
eğitimin imkânlarını kullanarak yapmış olmasından ders 
çıkarmak, bizim için son derece hayatî bir öneme sahiptir. 
Vatan sevgisi, millî duygular ve insanî değerler noktasında 
örnek insan yetiştirmesi gereken eğitim sistemimiz, 
güdümüne girdiği odaklardan aldığı emirle göz kırpmadan 
vatanına, milletine ihanet edebilen tiplerin çıkmasına müsait 
olabiliyorsa, sistemin zaaflarının tespit ve tadil edilmesine, 
vakit geçirilmeden de tahkim edilmesine büyük ihtiyaç vardır. 

15 Temmuz, merkeze eğitimi alarak topyekûn yeniden 
yapılanma faaliyetlerini de içerecek tarzda derin bir 
bilince, değere dönüştürülmelidir ve bu değer hepimizindir, 
vatanını seven herkesindir. Bu konu ve buna dair duyarlılık, 

etmeyi amaçlayan kalkışmada aktif rol üstlenmiştir. Küresel 
şeytanî odaklar, 15 Temmuz darbe girişimiyle, Orta Doğu ve 
İslâm dünyasındaki hâkimiyetlerine engel olan Türkiye’yi, 
FETÖ aracılığı ile ele geçirme, içine girilecek kaotik süreçte 
çıkaracakları iç savaşla ülkeyi bölme, dış müdahalelere açık 
hâle getirme, varlığımızı bütünüyle tarihten silme planıyla 
kanlı bir oyun sahneye koymuşlardır. 

Milletimiz, derin basireti ve hikmetiyle tehlikeyi anında 
görmüş, vatanın söz konusu olduğu bir durumda yaşamayı 
bile teferruat bilerek uçak ve helikopterlerle havadan 
bombalanan, zırhlı araçlarla, tanklarla tutulmuş sokaklara 
çıkmış, bendini yıkıp taşan sel gibi caddelere, alanlara akmış, 
adeta tek bir yumruk olup işgalci darbecilerin tepesine 
inmiştir. Üstten bomba ve roket atan uçaklara, tanklara, 
makineli tüfek mermilerinin karşısına, istiklal harbindeki, 
Çanakkale savaşındaki ruhla çıkmış ve o karanlık geceyi 
zalimlere cehennem etmiştir. Gece boyu canı ile kanı ile 
direnerek 2 binin üzerinde yaralı, 250 şehit veren milletimize 
o gece ilahi bir lütuf olarak geleceği ifade eden açık bir gök; 
sabahında, cesareti gösteren parlak bir güneş; sonrasında, 
mükâfatı müjdeleyen bembeyaz bir ufuk armağan edilmiştir.

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen olarak, istiklal ve istikbalimizin 
açık bir saldırıya uğradığı o gece, hiç tereddüt etmeden, 
sağımıza solumuza bakmadan, bahane ve gerekçe üretmeden, 
başka hiçbir hesap yapmadan alanlara indik. Milletimiz 
için, onurumuz, irademiz, özgürlüğümüz, çalışma hayatının 
geleceği ve güvencesi için karanlığın ve tankların karşısına 
çıktık. Her zamanki gibi milletten yana, zalimlere karşı olduk. 
O gece, hepimiz ülkemizin baştan sona direniş hattı olan 
her karışında, her noktasında millete ve medeniyetimize 
bağlılığımızın samimi gereğini ve görevini yerine getirdik. 

O gece, koca bir millet ve gönülleri bizimle olan bütün ümmet, 
kalplerindeki ışığın aydınlığıyla karanlığın üstüne üstüne 
yürüdü. Vurulanlarımızın kimi şehit kimi gazi oldu. Aralarında 
üyelerimizin de bulunduğu tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet 
diliyoruz. Onlar, uhrevi hayatın kazançlarını menzil edindiğimiz 
bu yolda, bizleri nesilden nesile aydınlatacak ölümsüz 
meşalelerimizdir. Gazilerimize de minnet ve şükranlarımızı 
sunuyoruz. 
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toplumun vicdanında meşruiyeti sorgulanmayan bir yöntemle 
dâhil olmaları esas alınmalı; Millî Eğitim Bakanlığı bu konuda 
bir an önce adım atmalıdır. 

Ufukta yeni zaferler var 

29/08/2018 

Ecdadımız uğrunda büyük bedeller ödeyerek, bizlere her 
safhası parlak zaferlerle dolu şanlı bir tarih armağan etmiştir. 
30 Ağustos, emperyalizme karşı baş eğmemeye, var kalmaya 
kararlı bir milletin irade beyanının taçlandığı bir tarihin ifadesi, 
hiçbir zaman esaret ve dayatmaya boyun eğmeyeceğinin 
göstergesidir. 

Bu büyük zafer, sömürgecilerin dünyanın dört bir yanını işgal 
edip yağmaladığı bir dönemde, asırlar içinde bu toprakları 
canlarıyla vatan hâline getiren bir milletin bütün mazlumlara 
umut dolu seslenişidir. Emperyalistlerin bütün hile ve 
desiseleriyle, fiziki birliğini kaybetse de gönül ve şuur birliğini 
koruyan ümmetin de maddi yardımları ve dualarıyla ayakta 
kalan Türkiye, tarihten gelen misyonunu ortaya koyarak, 
sömürgecilere dur demiştir. Ancak emperyalist devletlerin 96 
yıldır bu topraklar üzerindeki kanlı işgal ve istila planları son 
bulmamıştır. O günden bugüne emperyalistler yeni oyunlarla 
karşımıza çıkmış ve çıkmaya devam etmektedir. 

30 Ağustos, tarihsel iddiamızla yeni hedeflere yöneldiğimiz 
bu zorlu dönemde daha bir anlam ve önem arz etmektedir. 
Milletimizin canlı hatırlayış ve bilinçle yaşanılır kıldığı zaferin 
istiklal ve istikbal mücadelemizde gerçek kazanımlara ilham 
vermesini temenni ediyoruz. 

Çalışmadan kazanılan değerler de zaferler de aldatıcı 
mahiyete sahiptir. Malazgirt, Mohaç, Çaldıran, Mercidabık ve 
Cumhuriyet’e giden çok önemli bir aşama olan ‘Başkomutanlık 
Meydan Muharebesi’ zaferi, inancıyla bütünleşen bir milletin 
yorulmak bilmez azminin onur veren armağanıdır. Bu inançla 
yeniden inşa ve ihya ettiğimiz kültür ve medeniyetimizin 
Malazgirt’te mührünü vurduğu coğrafyalar, Başkomutanlıkta 
kesin tescillenmiş, aynı inançla kazanılan Çanakkale 
ruhu, 15 Temmuz direnişi ile yeni bir dirilişin meşalesini 

asla belli kesimlerin eline veya inisiyatifine bırakılamaz, 
bırakılmamalıdır. O bütün bir milletin ortak sınavı ve başarısı 
olmuştur. 15 Temmuz, tarih ve irfan köklerinden beslenen 
yüksek bir ruhun, özgür iradenin, derin bir bilincin şahlanışı, 
özgürlük ve istiklal aşkıyla engellenemez atılımıdır. 15 
Temmuz, hepimizin değeri, ana istikameti, yönü; hür yaşamış, 
hür yaşayacak bir milletin yenilenen ruhu ve heyecanıdır. Bu 
bilinç ve duygularla tüm milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve 
Millî Birlik Günü’nü tebrik ediyoruz. 

Mülakat ısrarından vazgeçilmeli, atamalar  
KPSS puan üstünlüğüne göre yapılmalıdır 

08/08/2018 

Tek başına ciddi bir sorun olan sözleşmeli öğretmenlik 
uygulamasıyla birlikte öğretmen istihdamı süreçlerine maşeri 
vicdanı yaralayan, var olan sorunlara yenilerini ekleyen sözlü 
sınav aşaması da dâhil edilmiştir. 

Uygulamaya konulduğu günden bu yana adalet ve hakkaniyet 
noktasında tartışılmaya devam edilen mülakatla atama 
ısrarından vazgeçilmesi yönündeki çağrımızı bir defa daha 
tekrarlıyoruz. 

Gelinen noktada, yaptığımız uyarıların haklılığı ve uygulamanın 
doğurduğu faturanın ağırlığı daha da artmıştır. Bu nedenle, 
duyurusu yapılan ücretli öğretmenlerden sözleşmeli 
öğretmenliğe atanma sürecindeki mülakat uygulaması bir an 
önce kaldırılmalıdır. 

Adayın kazanma ya da kaybetme nedeninin objektif bir 
şekilde izah edilememesi, yıllarca emek vererek okumuş 
ve birçok yazılı sınavdan geçmiş adayların bir kaç dakikalık 
mülakatla elenmesi travmaya neden olmakta, adalet 
duygusunu zedelemektedir. 

Personel alımı tercihinde, mülakat yerine, objektifliği 
tartışmasız, adalet ve hakkaniyet kriterlerini karşılayan 
ve genel kabul gören KPSS puan üstünlüğüne göre alım 
yapılması en doğru olanıdır. 

Yeni dönemde, her alanda olduğu gibi, özellikle 
öğretmenlerimizin sisteme, hem kendi vicdanlarında hem 
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Birlik içinde yeni zaferler elde edecek, yeni zaferlerle 
büyüyeceğiz. Yaşadığımız çağda varlık ve medeniyet iddiamız, 
bilgi, ahlak ve irfan yolunda durmak, yorulmak bilmez bir 
yürüyüşle yeni zaferlere yönelecek, istiklâl ve istikbalimizi 
taçlandıracaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nı kutluyor, bize bu zaferi armağan eden şehitlerimizi 
rahmetle anıyoruz. 

Serbest kıyafet eylemimiz kararlılıkla   
devam ediyor 

06/09/2018 

Eğitim-Bir-Sen olarak, her zaman özgürlüklerden yana 
olduk, kısıtlamalara ve dayatmalara da karşı çıktık. Haklıdan 
ve doğrudan yana oluşumuz, haksızlığa ve yanlışa karşı 
kavi duruşumuz, üye kazanarak büyümemize, ülke olarak 
özgürlüklerin sınırının genişlemesine vesile oldu. 

Türkiye’nin geçmişten günümüze birçok alanda katettiği 
mesafeler, çalışanların kazandığı haklar, milletin dirayetiyle 
kaldırılan vesayet odakları, sivil inisiyatiflerin gayretleriyle 
ters yüz edilen darbe ürünü mevzuatlar ülkemizi bugün herkes 
için ümitvar bir eşiğe getirdi. Tüm bu değişimden ne hikmetse 
bir türlü nasibini alamayan bir kılık ve kıyafet dayatmasıyla 
hâlâ karşı karşıyayız. Temel bir insan hakkının ikamesi, kişisel 
özgürlüğün belirgin bir nişanesi olarak gördüğümüz kılık ve 
kıyafet özgürlüğü hakkının da alınabilmesi için bu eylemi 
başlatan sendika olarak, üyelerimizle birlik ve dayanışma 
içerisinde eylemliliğimizi sürdürerek doğru noktaya 
taşıyacağız. 

Serbest kıyafet eylemi kararını aldığımız günden bugüne, 
geçen beş yıllık zaman zarfında darbe ürünü yönetmeliğin 
öngördüğü kısıtlama ve yasaklamaların devam ediyor 
olmasının yeni Türkiye’ye yakışmadığını; pantolonun kumaşı, 
kazağın yakası, ayakkabının topuk boyu, ense tıraşı ve bıyıkla 
ilgilenen bir yönetmeliği, antidemokratik dayatmayı kabul 
etmediğimizi defalarca dile getirdik, eğitimcilerin neyi, nasıl 
giyeceğine karar verilmesi ayıbına bir an evvel son verilmesi 
çağrısında bulunduk. Bununla da yetinmedik, 15/03/2013 
tarihinde, kamu görevlilerinin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 

yakmıştır. Bu meşale, bütün kalpleri, şühedanın ölümsüz 
ruhuyla tutuşturmalı, zihnimizi, yolumuzu ilimle, bilgiyle 
aydınlatmalıdır. 

Günümüzde kazanımların, zafer ve yenilgilerin alan ve niteliği 
değişmiştir. Bilgi, ilim, bilim, sanat, teknoloji, ekonomi, 
iletişim, yönetişim, ancak başarılı olanların var olabildikleri 
yeni zafer alanlarıdır. Hayatın her alanında, her kademeden 
herkesin, her yetkili ve her ilgilinin, başardıklarımızı, 
başaramadıklarımızı veya başaracaklarımızı yeniden gözden 
geçirerek, ileri hedeflere yönelme zarureti vardır. Şimdi 
ekonomiden bilime, eğitimden kültüre, teknolojiye, sosyal 
dayanışmaya kadar hayatın her alanında yeni zaferler 
kazanmamız gerekmektedir. Ülke ve millet olarak içinden 
geçtiğimiz bu zor, sıkıntılı dönemde birlik ve beraberlik 
içinde tesis edilecek barış ve kardeşlik ruhu, tarihi ve yeni 
zaferleri tamamına erdirecektir. Aksi hâlde, zaferler ideal 
hayatların, ideal birlikteliklerin kazanımına dönüşemez. Vatan 
ve millet şuuru, bütün hesapların, kaygıların üzerinde, bizi bir 
arada tutan, bizi ‘biz’ yapan üst değerlerimizdir. Bu değerler, 
ilim, iman, dayanışma ile muhkem kılınmalıdır. Şimdi yeni 
zaferlerin ufkuna bu anlayışla yönelmenin zamanıdır. Hiç 
şüphe yok ki, içinde bu heyecanı yitirmeyen milletimiz yeni 
zaferlerle müjdelenecektir. 

Zaferi kazandıran değerlerin gerçek ve kalıcı olması, bu 
yöndeki çalışmalara bağlıdır. Bu duygularımız zayıflarsa 
zaferimizi kalıcı kılamayız. Bize zaferler armağan eden kimlik 
ve benliğimizin en başta istiklal ve istikbale odaklanmış ideal 
hususiyetlerini, varlığımızın temel karakteri olarak yaşatma 
zarureti vardır. Esasen gerçek zaferlerin gerçek dayanakları, 
sağlam kişilik ve kimliğimizdir. Benlik ve kimliğini yitirenlerin 
kazanacakları hiçbir zafer olamaz. Bir değer ve karakter 
olarak özgürlüğe tutkun milletleri de esir edecek yoktur. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, başta ekonomiyi krize sokmayı 
amaçlayan çok yönlü dış saldırıların ülke ve milletimize 
yenilgi yaşatmayı amaçladığını biliyor ama her kötü niyetli 
girişimin sonuçsuz kalacağına, kazanacağımız yeni zaferlerle 
darmadağın olacağına da inanıyoruz. 
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Bir eğitim sisteminin uzun vadede verimli olabilmesi, bütünü 
oluşturan parçaların birbiriyle uyumuna bağlıdır. Sistemden 
ve bütünlükten yoksun bir organizmada çelişkiler, hatalar, 
istikrarsızlıklar ortaya çıkacak; hedefi olmayan, günübirlik 
değişime giden ama asla köklü adımlar atamayan devasa bir 
yapı elimizde kalacaktır. 

Okullaşma oranlarının artmasına, okulların fizikî ve 
teknolojik kapasitesinin gelişmesine, öğretmen sayısında 
artış yaşanmasına, eğitime ayrılan kaynağın artmasına 
rağmen hâlâ istenilen seviyede olunmamasının temel sebebi, 
organizasyonsuzluk, sistemsizlik ve bulma arayışlarının 
bitmemesidir. 

Eğitimde başarı, hangi yol, yöntem ve tekniklerin 
kullanılacağına, nasıl bir yol haritası izleneceğine ilişkin 
pratik, ancak kapsamlı bir teorik arka planla mümkündür. 
Eğitim sisteminin inşası, eğitime ilişkin ezberlerin gözden 
geçirilmesi ve mevcut paradigmanın sorgulanmasını 
kaçınılmaz kılmaktadır. Aksi takdirde müfredat, öğretmen, 
öğrenci ve okul üzerinden yürütülen bütün tartışmalar 
yüzeysel kalacaktır. Bu bağlamda yapılması gereken, insan 
odaklı bir ekol inşa etmektir. Daha sonra bunu referans alan 
eğitim politikaları, öğretim programları, eğitim kurumları 
oluşturulup eğitimci kadrolar yetiştirilebilir. Bu, uzun soluklu, 
sabır ve azim gerektiren bir süreçtir. Ama bu süreçte adım 
atılması gereken alanlar, çözüme kavuşturulması gereken 
pek çok sorun bulunmaktadır. 

Eğitim çalışanlarının sorunlarına çözüm bulmadan 
eğitimde yol almak, başarıyı yakalamak pek mümkün 
görünmemektedir. Bu çerçevede, sözleşmeli öğretmenlik 
uygulamasının yeniden hayata geçirilmesi, atamaların hâlâ 
mülakatla yapılması, erkek kamu görevlilerine dayatılan 
darbe ürünü kılık ve kıyafet yönetmeliğinin varlığı, kariyer 
basamaklarına ilişkin belirsizlik, ek ders esaslarındaki 
adaletsizlikler, atama ve yer değiştirme süreçlerindeki 
istikrarsızlık, yönetici görevlendirme süreçlerinde mahkeme 
kararlarının doğurduğu sıkıntılar, vadedilen 3600 ek gösterge 
konusunda halen adım atılmamış olması, eğitimcilerin şiddete 
maruz kalması, okullara bütçe gibi, çözüme kavuşturulması 

Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik’in 5. 
maddesindeki yasak ve sınırlamalara uymadan kamu hizmeti 
sunmalarına, bu sınırlamaları dikkate almaksızın milletimizin 
değerlerine ve genel kabul görmüş kılık ve kıyafet şekillerine 
uygun olmak, herkesin bu kapsamda tercihlerine azami saygı 
gösterilmesi kaydıyla inançları ve/veya tercihleri doğrultusunda 
belirleyecekleri kılık ve kıyafetle göreve gitmelerine ve 
görev mahallinde bulunmalarına, bu eylem sürecini, kamu 
görevlilerinin kılık ve kıyafet özgürlüğünü teminat altına 
alan yasal ve yönetsel düzenleme yapılıncaya kadar devam 
ettirmelerine karar verdik. 

Bütün çaba ve girişimlerimize rağmen bu konuda hâlâ 
bir adım atılmış değildir. Türkiye parlamenter sistemden 
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçti, yeni kurullar 
oluşturuldu, ofisler kuruldu, bakanlar değişti ancak 
mezkûr yönetmelik hâlâ yürürlüktedir. Millî Eğitim Bakanı 
Ziya Selçuk’tan, eğitimin niteliği, öğretmenin verimliliği ile 
ilgilenmek varken kıyafetin tam tekmilliği ile gündem tutan 
yönetim anlayışına bir an önce son vermesini istiyoruz. 
Öğrencilerin serbest kıyafet hakkının olduğu yerde, 
öğretmene, kamu görevlisine ‘ne giyeceğine karar veremeyen 
insan’ muamelesi yapılmış olması kabul edilebilir bir şey 
değildir. 

Bu nedenle, sendika olarak, kamu görevlilerine yönelik 
kısıtlama ve yasakların da kaldırılması amacıyla başlattığımız 
sivil itaatsizlik eylemine devam kararı aldık ve bu karar 
doğrultusunda, kamu görevlileri kılık ve kıyafet özgürlüğüne 
kavuşuncaya kadar eylemimiz sürecektir. 

Söylem değişikliği çözüm odaklı eylemlerle 
desteklenmelidir 

 15/09/2018 

2018-2019 eğitim-öğretim yılı, yaklaşık 18 milyon öğrencimiz 
ve 1 milyona yaklaşan öğretmenlerimiz açısından yeni bir 
heyecan, yoğun bir çalışma dönemi ve özverilerle dolu 
bir süreç olarak başlıyor. Bütün öğrencilerimize ve eğitim 
çalışanlarına başarılar diliyoruz. 
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kapatılması ve bölgesel farklılıkların giderilmesi hedefleri bir 
arada yürütülmelidir. Bakanlık, anayasal hak olan mazerete 
bağlı yer değişiklikleri ve isteğe bağlı yer değişikliği ile yaşa ve 
tecrübeye dayalı bölgeler arası adil bir öğretmen istihdamını 
birlikte yürütmek zorundadır. Zorunlu hizmet, sözleşmeli 
öğretmenlik vb. cebri uygulamalardan istenilen sonucun 
alınamadığı ve bunların yeni sorun alanları hâline geldiği 
bilinmektedir. Bu nedenle, Bakanlık, maddi teşvikler ile norm 
kadro esaslarının bölge/okul bazlı esnek hâle getirilmesi, 
kariyer basamaklarında pozitif ayrımcılık gibi uygulamaları 
bir arada yürütmek suretiyle esnek çözümler geliştirmelidir. 

Farklı istihdam biçimleri son bulmalı, sözleşmeli 
öğretmenler kadroya alınmalıdır 

Eğitim kurumlarında öğretmenler arasında kadrolu/
sözleşmeli şeklinde ortaya çıkan ayırım kurum içi çalışma 
barışını bozmaktadır. Bu durum öğretmenlerin verimliliğini 
düşürmekte, aynı niteliklere sahip ve aynı görevi yapan 
insanlar arasında bir nevi kast sistemi oluşturmaktadır. 

İstihdamda güçlük çekilen illerde öğretmen ihtiyacının 
karşılanması amacıyla getirilen sözleşmeli öğretmenlik 
uygulamasına son verilmeli ve sözleşmeli öğretmenler 
kadroya geçirilmelidir. 

Mülakatla öğretmen atama yönteminden  
vazgeçilmelidir 

Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasıyla birlikte Türkiye’deki 
öğretmen istihdamı süreçlerine sözlü sınav aşaması da 
ilk kez dâhil edilmiştir. Özellikle, çok sayıda sözlü sınav 
komisyonu olması, sınav komisyonunda bulunanların 
yeterlilikleri, sınavlarda sorulan sorular vb. konular 
kamuoyunda sıklıkla gündeme gelmektedir. Tek başına 
sözleşmeli öğretmenlik uygulaması çok ciddi bir problem 
iken, atanacak öğretmen seçiminin mülakatla yapılması, 
yapılan mülakatlar çerçevesinde adayların kazanma ya da 
kaybetme nedeninin objektif bir şekilde izah edilememesi, 
yıllarca emek vererek okumuş ve birçok yazılı sınavdan 
geçmiş öğretmen adaylarının farklı komisyonlarca bir 
kaç dakikalık mülakatla elenmesi adalet duygusunun 

gereken sorunların yeni eğitim-öğretim yılı içerisinde 
aşılmasını bekliyoruz. 

Eğitim çalışanlarının saygınlığı artırılmalıdır 

Öğretmenliği diğer mesleklerden ayıran en önemli özellik, 
mesleğin moral ve motivasyonla icra ediliyor olmasıdır. 
Son yıllarda inatlaşarak dayatılan birtakım uygulamalarla 
öğretmenler moral ve motivasyon açısından çökmüş, eğitim 
sisteminin köküne dinamit koymakla eş değer adımlar 
atılmıştır. Yeni dönemde, sorunlu uygulamalar yerine, eğitim 
çalışanlarının eğitim-öğretim faaliyetlerinin en önemli ve 
vazgeçilmez unsuru görülüp saygınlığının artırılmasının 
hedeflenmesini istiyoruz. Nitekim öğretmen şikâyet hattına 
dönüşen Alo 147 sorununun çözümü, öğretmen performans 
değerlendirmesi taslağı ve Öğretmen Strateji Belgesi’nin 
uygulanmayacağının açıklanması gibi somut adımlar, 
öğretmenlerin eğitim-öğretime odaklanmalarını sağlamıştır. 
Beklenti ve talebimiz, eğitim çalışanlarını umutlandıran 
söylem değişikliğinin çözüm odaklı eylemlerle desteklenmesi 
ve sürdürülmesidir. 

Öğretmen atama ve yer değiştirme süreci tutarlı ve 
sürdürülebilir olmalıdır 

Öğretmen sayısı her geçen yıl artmasına rağmen halen 
yaklaşık 100 bin öğretmen ihtiyacı bulunmaktadır. Öğretmen 
eksikliğinin uzun vadede bir milletin kaderini etkileyebileceği 
düşünülerek, öğretmensiz bir sınıf bile kalmayacak 
şekilde eğitim kadrosu tam olmalıdır. Ücretli öğretmenlik 
uygulamasıyla öğretmen ihtiyacının giderilmeye çalışılması 
ucuz çözüm yoludur. 

2016’da çıkarılan KHK ile birlikte sözleşmeli öğretmen 
uygulamasına tekrar dönülmesi büyük sorunlara kapı 
aralamıştır. Farklı istihdam şekilleri, sorunları çeşitlendirmiş, 
yeni sorunlar ortaya çıkarmış, öğretmenlerin aile bütünlüğünü 
bozmuş, insani mazeretleri ortadan kaldırmış, temel insan 
haklarına aykırı, cebri bir model olmuştur. 

Kadrolu ya da sözleşmeli ayırımı yapılmaksızın öğretmenlerin 
yer değişikliği talepleri karşılanmalı, öğretmen açığının 
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olan eğitim-öğretim hizmetinin yürütülmesini sekteye 
uğratacak dereceye varmıştır. Bu şiddet eylemlerinde, mevcut 
yasal düzenlemelerin bu fiillere karşı caydırıcı nitelikte ceza 
öngörmemesi ile şiddet uygulayan kişilerin bu eylemlerinin 
adli ve idari makamlarca önemsenmeyeceği ve ciddi bir 
ceza yaptırımıyla karşılaşmayacakları inancı önemli bir rol 
oynamaktadır. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına 
karşı caydırıcılık, şiddete uğrayan çalışana da hukuki koruma 
sağlayacak nitelikte yasal düzenlemeler acilen yapılmalıdır. 

Okulların ödenek ihtiyacı karşılanmalıdır 

İlkokul ve ortaokullara doğrudan ödenek verilmemesi, bu 
okulları il özel idaresinin kaynak aktarımına ve okul aile 
birliğinden sağlanacak gelire bağımlı kılmaktadır. Okulların 
zaruri harcamaları için okul aile birlikleri tarafından 
üretilmeye çalışılan çözümler, başvurulan yollar yetersiz 
kalmaktadır. Okul yöneticilerinin eğitim liderliği yapmalarının 
önündeki en büyük engel olan ödenek sorunu; öğretmeni, 
yöneticiyi ve veliyi karşı karşıya getirmekte, bundan da en 
fazla zararı yine öğrenciler ve okul yönetimleri görmektedir. 
Velilerden para talep etme dönemi sona erdirilmeli; öğrenci 
sayısı, okulun büyüklüğü, donanım ihtiyacı gibi faktörler 
esas alınarak öğrenci başına belirlenecek tutarda doğrudan 
ödenek aktarımı yapılmalıdır. 

Eğitimcileri motive eden bir kariyer sistemi 
oluşturulmalıdır 

Anayasa Mahkemesi’nin Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında 
Yükselme uygulamasına yönelik olarak verdiği iptal kararı ve 
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, mahkeme kararıyla 
kariyer basamağı unvanı elde edilemeyeceğine ilişkin içtihadı 
sonrasında kariyer basamakları sürecinin adeta unutulmaya 
terk edilmesi, pek çok hak kaybına sebep olmuştur. 

Kariyer basamakları uygulamasının yürürlükte olduğu zaman 
diliminde yapılan bilimsel çalışmalar, öğretmenlik kariyer 
basamakları uygulamasının öğretmenleri sosyal, kültürel 
ve sportif faaliyetlere teşvik etmenin yanı sıra kendilerini 
geliştirmelerine ve kariyer basamaklarında ilerlemek için 
lisansüstü eğitim yapmaya teşvik etmiş; öğretmenlerin 

zedelenmesine neden olmaktadır. Mülakatla öğretmen atama 
yönteminden vazgeçilmeli, toplum vicdanında karşılığı olan 
kadrolu istihdam modeli tercih edilmelidir. 

3600 ek gösterge konusunda verilen sözün gereği yerine 
getirilmelidir 

Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi başta olmak üzere, 
seçim sürecinde kamu görevlilerine verilen vaatler ivedilikle 
yerine getirilmeli; tüm kamu görevlilerinin ek gösterge 
rakamları 600 puan artırılmalı, yardımcı hizmetleri sınıfı 
çalışanlarına da (Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kadroları için 
öngörülen en düşük rakamdan aşağı olmamak üzere) ek 
gösterge hakkı verilmelidir. 

İstihdamda zorluk çekilen bölgelerde teşviki yöntemler 
uygulanmalıdır 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere, 
istihdamda güçlük çekilen yörelerde en büyük eğitim sorunu, 
kalıcı öğretmen istihdamının sağlanamamış olmasıdır. Bugün 
söz konusu bölgelerde bir öğretmenin ortalama görevde 
kalma süresi 1,5 yıldır. Bu durum, ilkokul dönemi başta olmak 
üzere, eğitim ve öğretimde ciddi sıkıntılara yol açmaktadır. 
Öğretmen açığının kapatılması amacıyla zorunlu hizmet 
yükümlülüğü getirilmiş olsa da bunun soruna kalıcı bir 
çözüm getirmediği görülmektedir. Biz, eğitim çalışanlarına 
yönelik zorunlu hizmet bölgelerinde görev yapmaları hâlinde 
illerin mahrumiyet durumlarına göre ilave özel hizmet 
tazminatı ödenmesini istiyoruz. Bu durum, hem bölgenin 
eğitim çalışanı açığının kapatılması bakımından hem de 
bölgenin zorluğuna göre eğitim çalışanının yaşamış olduğu 
mağduriyeti gidermesi bakımından zaruret arz etmektedir. 
Toplu sözleşme taleplerimiz arasında da yer alan ‘ilave özel 
hizmet tazminatı’nın hayata geçirilmesi öğretmen açığı 
sorununu büyük oranda çözecektir. 

Eğitimcilere şiddete seyirci kalınmamalıdır 

Son yıllarda, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olayları 
münferit eylemler olmaktan çıkmış, yaygın bir toplumsal sorun 
hâline gelmiş ve ülkemizin geleceği açısından vazgeçilmez 



399

BASIN AÇIKLAMALARI

Memur ve hizmetliler başta olmak üzere, eğitim çalışanlarına 
yönelik görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları belli 
bir takvim dâhilinde periyodik olarak gerçekleştirilmelidir. 

Darbe ürünü kılık ve kıyafet yönetmeliği bir an evvel 
değiştirilmelidir 

Darbe ürünü kılık ve kıyafet yönetmeliği, kamu görevlilerinin, 
milletimizin değerlerine ve genel kabul görmüş kılık ve kıyafet 
şekillerine uygun olmak, herkesin bu kapsamda tercihlerine 
azami saygı gösterilmesi kaydıyla tercihleri doğrultusuna 
belirleyecekleri kılık ve kıyafetle görevlerine gitmelerini 
ve görev mahallinde bulunmalarını temin edecek şekilde 
değiştirilmelidir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, yeni eğitim-öğretim yılının tüm eğitim 
çalışanlarına, öğrencilerimize, velilerimize ve milletimize 
hayırlı olmasını; eğitimin en kısa sürede sorunlardan 
arındırılmasını diliyor, Bakanlığın güçlü ve büyük Türkiye 
idealine erişmemizi sağlayacak eğitim politikaları 
geliştirmesini ve uygulamasını bekliyoruz. 

Millî irademizle özgür, özgür irademizle var 
olacağız 

27/10/2018  

Hür doğup hür yaşamaya hayatı pahasına ant içmiş milletimiz, 
emperyalizmin en zalim, en zorba işgal ve saldırılarını, tek 
bayrak altında tek bir ülkü ve ilke için birleşerek püskürtmüş, 
eşsiz tarihî şahlanışını 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’le 
taçlandırmıştır. 

Milletimiz, 95 yıl önce, yaşlısı, genci, çocuğu, kadını ile 
yediden yetmişe, bütün dünyaya, istiklal ve istikbaline 
darbe vurulamayacağının dersini vermiştir. Zor şartlarda 
emperyalist devletlere karşı verilen İstiklal Harbi’nin neticesi 
olan Cumhuriyet, millî irade kararlılığının en somut zaferidir. 

Devlet de millet de asli kimlik ve karakterini bağımsızlıktan, 
özgür iradeye bağlılıktan alır, almaktadır. Özgür olmayan 
irade yok hükmündedir. İradesi olmayan özgürlük ise koca bir 
yalandır. Cumhuriyet, kayıtsız şartsız cumhurun, yani milletin 
egemen olması sebebiyle önemli ve anlamlıdır. Bu yüzden, 

kendini yenilemesi, alanındaki gelişmeleri takip etmesi 
bakımından olumlu sonuçlar doğurduğunu ortaya koymuştur. 
Eğitimin paydaşlarının görüş ve talepleri doğrultusunda 
herkesin yararlanmasına açık, özgün, sadece sınav odaklı 
olmayan, süreç ve bireysel çaba odaklı, maddi ve manevi 
açıdan tatminkâr bir kariyer sistemi ivedilikle hayata 
geçirilmelidir.

Eğitim yöneticiliği profesyonel bir kariyer mesleği haline 
getirilmelidir 

Eğitim yöneticiliği ve okul yöneticiliği, ikincil bir görev 
olmaktan çıkarılarak meslekleşmeyi sağlayacak çalışmalar 
yapılmalı, bununla ilgili olarak yetiştirme programları 
hazırlanmalıdır. Eğitim kurumu yöneticiliğinin eğitim 
liderliğine dönüştürülmesi, yöneticiliğin profesyonel bir 
meslek olarak ele alınarak kadro unvanlı bir uzmanlık mesleği 
hâline getirilmesiyle mümkündür. Eğitim yöneticilerinin bir 
eğitim ve okul lideri olarak inisiyatif alanları genişletilmeli, 
eğitim-öğretimle ilgili rolleri öne çıkarılmalıdır. 

Memur, hizmetli ve diğer çalışanların emeği görmezden 
gelinmemeli, mali ve sosyal hakları iyileştirilmelidir 

Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında Genel İdare Hizmetleri 
Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı, Yardımcı Hizmetler Sınıfı ve 
diğer hizmet sınıflarında çalışanların da eğitim öğretim 
hizmetinin aksamadan en etkin şekilde yürütülmesi için 
emek sarf ettiği gerçeği unutulmamalıdır. Şef, memur ve 
hizmetlilere öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmemesi, 
eğitim ve öğretim için aynı hedeflere ulaşmak için aynı amaç 
birliği içinde aynı konuda çalışan kamu görevlileri arasında 
eşitsizlik ve adaletsizlik kaynağıdır. Öğretim yılına hazırlık 
ödeneği, öğretmenlerle birlikte eğitim-öğretim hizmetlerinin 
yürütülmesinde emek sarf eden Bakanlık merkez ve taşra 
teşkilatı kadrolarında görevli tüm hizmet sınıflarındaki eğitim 
çalışanlarına da ödenmelidir. 

Eğitim kurumlarında çalışan personelin haftalık 40 saati aşan 
çalışmalarının karşılığı fazla çalışma ücreti ödenmesi ya da 
personel yetersizliği gerekçesine sığınılmadan fazla çalışma 
karşılığı izin hakkından faydalanmalarının sağlanması 
yönünde düzenleme yapılmalıdır. 
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kazandıran öz, değişmez değer olarak hep aynı kalacaktır. 
Millî irademizle özgür, özgür irademizle var olacağız. Yeni 
küresel zulüm ve meydan okumalara karşı ancak bilinçli, 
bütünlüklü bir duruşa sahip insanlarla cevap verebiliriz. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, özgürlüklerin, kardeşliğin ve huzur 
ikliminin hâkim olduğu nice yıllar diliyoruz. 

Eğitim; hayatı, öğretmen ise eğitimi başarmanın 
temel yoludur 

23/11/2018 

Bilginin sayısız çeşitlilikte arttığı, teknolojik gelişmelerin 
sosyolojik dönüşümlere yol açtığı bu çağda, iddiaları 
küresel, karakteri millî olması gereken eğitim sistemimizde 
öğretmenlerimizin hak ettiğini alması, layık olduğu itibarı 
görmesi, onlara bağlanan umutla doğru orantılı olmalıdır. 

Eğitim, hayatta başarılı olmanın; öğretmen ise eğitimde 
başarıyı yakalamanın temel unsurudur. Merkezinden 
öğretmeni çıkaran eğitim sistemleri ile başarılı olmanın 
imkânı yoktur. Çünkü her sistem ancak öğretmeni kadar 
başarılıdır. Bütün varlığı ilimle tanımlayan, bilenle bilmeyeni 
bir tutmayan,  okumayı, beşikten mezara kadar ilim tahsil 
etmeyi, nerede olursa olsun hikmeti aramayı, âlimlere 
hürmeti emreden bir medeniyetin mensupları olarak, tarih 
boyunca olduğu gibi bugün de öğretmenlerimize hak ettiği 
değeri vermeliyiz. 

İncelik, anlayış, sevgi, fedakârlık, sabır gerektiren 
öğretmenlik, ülkemiz ve milletimiz için sadece önemli değil, 
iddialarımız için de hayati ölçüde değerli bir meslek ve 
sanattır. Çünkü onlar ruhumuzun işçisi, geleceğimizin de 
mimarlarıdır. Öğretmenlerimiz, geleceği emanet edeceğimiz 
çocuklarımızın zihin dünyalarını şekillendirmek gibi kıymetli 
olduğu kadar mesuliyet gerektiren ağır, ince bir sanatı icra 
etmektedir. 

Öğretmenlik, benliğimizi aşama aşama, korkudan ümide, 
karanlıktan aydınlığa çevirip, hayallerimize gerçeklik, 
gerçeğimize heyecan, heyecanımıza gayret kazandırarak 
irfan aşılama sanatıdır. Öğrencilerin hayata adım attıkları 
ilk evrede, bilgi, düşünce, eleştirme, anlayış temelleri atan 

Milli iradenin kazanımlarını, artan iman, heyecan ve yorulmak 
bilmez gayretle bugünden yarınlara taşımak, içeriden ve 
dışarıdan her türlü saldırıya karşı canımız pahasına korumak 
kadar önemlidir. 

Özgürlük ve iradenin mahiyetine de etki eden dünyanın yeni 
gerçekliği, var olma biçimi ve başarma yollarını değiştiren 
bir mücadele dönemini başlatmıştır. O nedenle, bugün, en 
öldürücü silahları kullanarak maddi manevi varlığımızı işgal ve 
talan etmek isteyen küresel emperyalizme karşı dünkünden 
daha donanımlı, daha kararlı olmaya mecburuz. 

Bugün umudu çoğaltıp canlı tutan bilinçle asla ihmal 
edilemeyecek öncelikli alanlarımız eğitim, bilim ve 
teknoloji olmalıdır. Millet olarak yarınki dünyaya, medeniyet 
değerlerimizi insanlığın ortak değerleri ve küresel imkânlarla 
bütünleştirerek hazırlanmalıyız. Bu noktada, yüksek verim ve 
kazanımlarla başarmak mecburiyetinde olduğumuz eğitim 
davamız, varoluş ve gelecek iddiamızın temeli, teminatıdır. 
Bu nedenle, ilmî hâkimiyet olmadan millî hâkimiyet olmaz, 
diyoruz. Güçlü yarınlar için dünyayla rekabet edecek 
donanım ve olgunluğa sahip insanlar yetiştirmeyi amaçlayan 
eğitim vizyonunun hayata geçirilmesi, millî egemenlik 
mücadelemizde tarihî başarımız olacaktır. 

İnsan değerli olunca toplum, toplum değerli olunca insan 
önemli olur. Bunun için de eğitimin kaliteli olması gerekir. 
Nitelikli sosyal ve kültürel sermaye için şart olan nitelikli 
insan ve toplum, ancak nitelikli bir eğitimle mümkündür. 
Çünkü güçlü bir Türkiye, her şeyden evvel bilgi, beceri, ahlak 
bakımından güçlü insan kaynağı ile mümkündür. Dahası, 
bir ülkenin sosyal, kültürel sermayesi güçlüyse yönetimi de 
demokrasisi de, ekonomisi de güçlü olur. 

Tarihin, yeni dünyaların kapısını aralayan çok önemli 
aşamasında bulunuyoruz. Eğitimde arzulanan açılım ve 
atılımı gerçekleştiremezsek, geleceği taşıyamaz, geleceğe 
taşınamayız. Varoluşlarını istiklal ve istikbal idealiyle 
özdeştirmeyenlerin gelecekleri de olmayacaktır. 

Medeniyet değerlerimizle kaynaşmış istiklal yolumuz, tarihsel 
dayanaklara yaslanan bugünün, yarınlara hamle yapmasıyla 
ilerlemelidir. Çağın icapları değişse de varlığımıza kimlik 
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Öğretmenlik meslek kanunu, mesleği hak ettiği ölçüde 
yeniden kurgulamalıdır. 2023 Eğitim Vizyonu, ancak 
motivasyonu artırılmış, hakları genişletilmiş, niteliğine yatırım 
yapılmış bir mesleki algıyla mümkündür. 3600 ek göstergenin 
verilmesiyle başlayacak iyileştirmeler, ücretlere yansıyan 
teşvikler, yüksek lisans, yeni pedagojik formasyon eğitimi ve 
öğretmen saygınlığını artıracak diğer çözümler, bu kıymetli 
mesleği daha cazip ve verimli hâle getirecektir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, sözleşmeli öğretmenlik, öğretmenlerin 
kariyer basamaklarına ilişkin yaşadıkları belirsizlik, ek 
ders esaslarındaki adaletsizlik, öğretmen açığı, atama ve 
yer değiştirme süreçlerinde yaşanan sorunlar, yönetici 
görevlendirme süreçlerinde mahkeme kararlarının doğurduğu 
sıkıntılar, öğretmene şiddet, erkek kamu görevlilerine 
dayatılan kılık-kıyafet zorunluluğu ve benzeri sorunların 
bir an önce çözüme kavuşturulması çağrısında bulunuyor; 
öğretmenlerin gönülden katılacakları, kökü derinlerde 
bir Öğretmenler Günü özlemiyle, tüm öğretmenlerimizin 
emeklerinin değerinin anlaşıldığı, mesleğin itibarının ön plana 
çıktığı, sorunlarının çözüldüğü günlere ulaşmayı diliyoruz. 

Haksızlığa sessizlik zulme cesarettir 

08/12/2018 

İnsanların var olmasını ve birlikte yaşamasını mümkün kılan 
hakları korumak, hayatın önceliği hâline getirmek, adalete, 
barışa dayalı bir dünya tasarlamak için  çok önemlidir. 

II. Dünya Savaşı’nda ırkçı, sömürgeci hesaplaşmalarla 
milyonlarca insanın hayatını kaybetmesi akabinde kabul 
edilen Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’nin üzerinden 70 yıl geçti. Bugün, insan hakları 
noktasında daha duyarlı olmak gerekirken, zulüm, doğrudan 
insanı hedef alıyor, saldırılarını alenen, daha organize ve 
güçlü bir şekilde sürdürüyor. Bugün hepimize düşen görev, 
insan haklarını gerçekten savunacak yeni ve daha işlevsel 
platformlar geliştirmek için çaba sarf etmektir. 

İnsanlığın savaş, katliam, yıkım, sömürü düzeni gibi çok 
acı tecrübelerden sonra insan haklarını tüm dünyada 
yaygınlaştırmak, hak gaspını önlemek için yayımlanan 

öğretmenlerdir. Çoğumuzun rol modeli öğretmenlerimiz 

olmuştur. 

Devleti ve milletiyle birlikte güçlü Türkiye’yi inşa etmek, 

eğitim meşalesini hiç söndürmeden elden ele ve nesiller boyu 

taşımakla mümkündür. Yetişmiş insanlarının öncülüğünde 

yolu ilimle aydınlanan bir milletin medeniyet yürüyüşü sekteye 

uğramaz, engellenemez. Hiç kuşku yok ki, millî ve manevi 

değerlerine bağlı, erdemli nesiller, idealist öğretmenler elinde 

yetişecektir. Bu vasıfta öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamada 

yetersiz kalan eğitim sistemleri ve öğretmenler, kendi öz 

değerlerine yabancı, tarihinden, kültüründen kopuk nesillerin 

yetişmesine mani olamamış, sonuçta ödediğimiz ağır sosyal 

maliyetlerle birlikte onlarca yılımız heba olmuştur. 

Yıllardır eğitimin birçok boyutunun ihmal edilmiş olması, 

sürdürülebilir politikaların izlenmemesi, ‘sürekli değişim 

oluyor ama hiçbiri günü kurtarmaktan öteye gitmiyor’ 

şeklindeki toplumsal algı, eğitim konusunda büyük hedefler 

belirlemenin vaktinin geldiğini, köklü yapısal değişiklikleri 

gerçekleştirmenin tam zamanı olduğunu göstermektedir. Bu 

hedeflere yürüyebilmek, yapılan değişiklikleri uygulayabilmek 

ancak değeri bilinmiş, hakkı verilmiş bir öğretmen kadrosuyla 

mümkündür. 

Fiziki imkânlar açısından her geçen yıl daha iyiye gidilirken, 

aynı hamlelerin eğitimin felsefi arka planında, hedeflenen 

kazanımların millî ve manevi değerlere uyumluluğunda ve 

öğretim programlarında da yapılması gerekmektedir. Ülke 

olarak, öğretmenin mesleğini en verimli, güvenli ve nitelikli 

bir şekilde icra etmesi için imkânları seferber etmekten 

kaçınmamalıyız. 

2023 Eğitim Vizyonu, bu yönden ümit verici açılımlar 

içermektedir. Yeni ve olması gereken anlayışa geçmeyi 

programlayan güçlü bir iradenin olduğu bu dönemde, 

mesleğin itibarı daha da artırılmalıdır. Bunun yanı sıra, 

şiddetten kaynaklanan, can almaya kadar varan meşum 

olayların bir daha yaşanmaması için caydırıcı önlemler 

ivedilikle alınmalıdır. 
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çıkar ve planlarına hizmet ettiği ölçüde insan haklarını 
kullanmadaki ikiyüzlülükleri, kendi çıkarları söz konusu 
olduğunda bir ülkeyi yok edecek, bir milleti toptan öldürecek 
pervasızlığı gösterebilmeleridir. Bizim açımızdan vahim olanı 
da bu zulümleri yaşayan milletlerin dağınıklığı, ümmetin zalim 
aktörlere karşı birlikte mücadele edememesidir. 

Sessiz kalınan her zulüm, zalimi daha da cesaretlendirecektir. 
Unutulan, görmezden gelinen her trajedi, yeni trajedilerin 
kapısını aralayacaktır. Daha net bir ifade ile zulme rıza da 
zulümdür. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, dünden bugüne, kim yaparsa yapsın 
haksızlığa karşı çıktık, kime yapılırsa yapılsın mazlumun 
yanında olduk. Hiçbir zaman zulmü alkışlamadık, her zaman 
hakkı tutup kaldırdık. Güçlüyü haklı kılmak için değil, haklıyı 
güçlü kılmak için kurulduk. Haktan yana olmanın haksızlıkla 
savaşmayı gerektirdiğini haykırdık. 

Haksızlıklara karşı susmadan, insan haklarına duyarlı, 
geleceğin dünyasını adalet ve hakkaniyet üzerine kuracak 
olan herkesle birlikteliğimiz ve mazlumlara desteğimiz 
devam edecektir. Daha adil ve yaşanılır bir dünya için ‘insan, 
haklarıyla bir bütündür; haksızlığa sessizlik, zulme cesarettir’ 
diyor, tüm insanlığı daha duyarlı olmaya ve zulme karşı 
birlikte hareket etmeye davet ediyoruz. 

Kamu personeli 3600 ek göstergede vaat değil, 
somut icraat bekliyor 

14/12/2018 

Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının icraat 
taahhütlerini ve eylem adımlarını içeren ikinci “100 Günlük 
İcraat Programı” açıklanmıştır. 

Kamunun kısa vadede gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği icraatı 
kamuoyuyla paylaşması, hesap verilebilirlik ve şeffaflık 
ilkelerinin hayata geçirilmesini sağlayacak yerinde ve beklenen 
bir kamu yönetimi anlayışıdır. Ancak bu tür kısa vadeli icraat 
taahhütleri kurgulanırken, belli bir bütünlüğün gözetilmesi, 
eylem adımlarının genel kamu politikasıyla uyumlu olması 
ve sürdürülebilirliğin sağlanması açısından acil çözüm 

insan hakları beyannamesi anayasalarda da yer almıştır. 
Buna rağmen zulüm önlenememiş, mazluma sahip 
çıkılamamış, sömürü durdurulamamış, hakların çiğnenmesi 
engellenememiştir. Oysa anayasaların insan hakları açısından 
gelişmişlik düzeyi, bireyin hak ve özgürlük alanını geniş tutan 
özelliğiyle ölçülmektedir. Tarihte de her medeniyet, bu hakları 
koruyup yaşanılır kıldığı ölçüde var olmuş, yasaklayıp kısıtladığı 
ölçüde de zayıflamış ve yok olmuştur. Tüm bu açılardan 
insan hakları bağlamında günümüzü değerlendirdiğimizde 
maalesef bir çöküşün eşiğinde olduğumuzu görmekteyiz. 

Bizim medeniyetimiz insanlığı bir aile olarak görmüş, insana 
her zaman gereken değeri vermiş, insan haklarını saygın, 
korunması ve yaşatılması gereken en değerli şey olarak 
addetmiştir. Çünkü insan, haklarını kullandığı, iradesini 
tercihlerine yansıtabildiği, zulümden kendisini emin hissettiği, 
değerlerini yaşadığı ve yaşattığı ölçüde onurlu bir hayat 
sürebilir. Bu düşünceden neşet eden medeniyetimiz insanlar 
arasında etnik ve inanç farklılıklarını bir zenginlik olarak 
görmüştür. Onların özgürce yaşamalarına ve inançlarını 
özgürce ifade etmelerine her zaman imkân vermiştir. 
Medeniyetimizin geniş coğrafyalarda asırlar boyunca hüküm 
sürmesinde ve bugün gönül coğrafyamız olarak ifade 
bulmasındaki temel neden de budur. 

Maalesef bugün dünyanın her yerinde insan hakkı ihlalleri 
yaşanmaktadır. Bu ihlaller de sıradan vakalar olarak 
kanıksanmış durumdadır. İnsanlık modern görünümlü 
barbarların saldırısı altındadır. Maddi, manevi, sosyal, siyasi, 
dini açıdan insan ve hak kavramları arasındaki uçurum, 
her geçen gün açılmakta ve derinleşmektedir. Emperyalist 
devletler, insan hakları kavramını kendileri açısından 
tavizsiz bir menfaat aracına dönüştürmekte, kendilerine 
yönelik bir şey olduğunda bütün dünyayı ayağa kaldırmakta, 
İslam dünyasında olduğunda kör ve sağır kesilmekte hatta 
zulmün icrasına aracılık bile edebilmektedir. Ekranlardaki dil 
illüzyondan, uluslararası törenlerdeki gösteriler seremoniden, 
protokollerdeki imzalar kayıttan öteye gitmemektedir. 

Bugün, Gazze’de, Suriye’de, Irak’ta, Libya’da, Yemen’de, 
Arakan’da, Türkistan’da, Bosna-Hersek’te yaşanan acıların 
sebebi, emperyalist devletlerin, sadece kendi siyasi, ekonomik 
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çözüm olamayacaktır. Eğitim-öğretim hizmetlerinin tam 
zamanlı çalışan-kadrolu öğretmenler eliyle yürütülmesi kural 
olmalı, öğretmen istihdamı bu temel politika kuralı ekseninde 
kurgulanmalıdır. 

Eğitim-öğretim hizmetlerini daha nitelikli hâle getirecek 
eğitim kurumlarının fiziki, donanım ve teknik kapasiteleri 
ile işlevselliklerinin artırılmasına yönelik diğer icraat 
taahhütlerinin yerinde ve gerekli olduğu görülmektedir. Söz 
konusu eylem adımlarının içeriklerinin eğitimin paydaşlarıyla 
istişare edilerek netleştirilmesi ve belirsizliklerin giderilmesi, 
taahhütlerin somut eylemlere dönüşmesine katkı 
sağlayacaktır. 

Ancak burada dikkat çeken husus, söz konusu icraat 
taahhütlerinin 2023 Eğitim Vizyonu ile tutarlılık içermemesi, 
Belge’nin eylem takviminde yer alan eylem adımlarına yer 
verilmemesi, taahhütlerin bütünsel bir planı izlemediği, 
rastgele seçildiği izlenimi vermesidir. Öğretmenlik mesleği 
uzmanlık programlarının başlatılması, öğretmenlik meslek 
kanunu, okul gelişimi için bütçe tahsis edilmesi, okul 
yöneticiliğinin profesyonel meslek hâline getirilmesi, okul 
yöneticilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi, kurumsal 
rehberlik ve teftiş hizmetlerinin yapılandırılması, okul bütçe 
ve bağış sisteminin kurulması, elverişsiz şartlarda görev 
yapan öğretmen ve yöneticiler için teşvik mekanizmasının 
kurulması gibi, eğitimin sorunlarının çözümü noktasında acil 
adım atılması gereken ve 2023 Eğitim Vizyonu’nda yer alan 
eylem adımlarında 2018-2019 yılları için hazırlık, tasarım ve 
geliştirme işlemleri öngörülmüş iken, bu konuların hiçbirisinin 
100 Günlük İcraat Programı’nda yer almadığı görülmektedir. 
Bu durum, icraat programının genel kamu politikasından 
bağımsız, somut hedef gütmeksizin hazırlandığı izlenimi 
vermektedir. 

Yine söz konusu icraat programında yükseköğretim ve 
üniversite alanında verilen taahhütler, bu alanda ivedi 
çözüm bekleyen sorunları ele almaktan kaçınan, herhangi 
bir üniversitedeki idarecinin 100 günden çok daha kısa 
sürede gerçekleştireceği rutin faaliyetlerdir. Şu an dahi 
pek çok üniversitede gerçekleştirilen rutin faaliyetlerin, 

bekleyen sorunları öncelemesi gereklidir. Niyet olumlu olsa 
da bu programda bu yaklaşımın gözetilmediği görülmektedir. 
Söz konusu programda genelde kamu görevlilerini özelde 
ise eğitim çalışanlarını ilgilendiren bazı konu başlıklarına 
yer verilmiştir. Eğitim çalışanları açısından özellikle 
“Öğretmenlerin ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi” 
ve “Ek ders ücreti karşılığında görevlendirilenlerin ek ders 
ücretlerinin yüzde 100 artırılması” taahhütleri dikkat çekicidir. 

Öğretmenlerin ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi, Eğitim-
Bir-Sen olarak Toplu Sözleşme düzeninin kurulduğu tarihten 
bugüne sürekli masaya taşıdığımız ve müzakere ettiğimiz 
bir taleptir. Nitekim bu talep Sayın Cumhurbaşkanınca da 
yerinde bulunarak öğretmenlerimize 3600 ek gösterge 
verileceği müjde olarak paylaşılmıştı. Ancak bu talebin 2023 
Eğitim Vizyonu başta olmak üzere, kamu ve eğitimle ilgili 
hemen her belgede yer almasına ve Sayın Bakan tarafından 
24 Kasım tarihinde bir açıklama beklentisi oluşturulmasına 
rağmen halen somut bir adım atılmayıp yine bir belgede 
yeni bir taahhüt olarak tehir edilmesi, kamu görevlilerinin 
beklentileriyle birlikte endişelerini de artırmaktadır. 

Ayrıca, ek gösterge artışının sadece öğretmenlerle sınırlı 
tutulmaması, memnuniyet katsayısını artıracak, kamu 
görevlilerinin beklentilerini karşılayacak, tüm kamu 
görevlilerini kapsayacak şekilde ek gösterge artışını 
sağlayacak bir düzenleme gereklidir. 

Diğer taraftan, ek ders ücreti karşılığında görevlendirilenlerin 
ek ders ücretlerinin yüzde 100 artırılması, ücretli 
öğretmenlerimize az da olsa bir katkı sağlayacaktır. Ancak 
buradaki asıl sorunun, ders ücretlerinin miktarı değil, kadro 
sorunu olduğu unutulmamalıdır. Ek ders ücreti karşılığı 
kısmi zamanlı olarak çalışan öğretmenlerin, gerçekte 
düzenli eğitim-öğretim hizmetini yerine getirdiği, kadrolu 
öğretmenlerle aynı işi yaptığı, ancak asgari ücretin dahi altında 
bir aylık ücrete mahkûm oldukları, sosyal güvenlik haklarına 
kavuşamadıkları, izin gibi temel sosyal haklardan mahrum 
bulundukları gerçeği unutulmamalıdır. Ek ders ücretlerindeki 
yüzde 100’lük bir artış, bu öğretmenlerin yetersiz ücret, eksik 
sosyal güvenlik ve sahip olmadıkları sosyal hak sorunlarına 
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ve aydın tipimizin en değerli örneklerinden biridir. İnsanıyla, 

kültürüyle mesafesiz özdeşleşmiş, örtüşmüş bir şahsiyettir. 

Akif’in bizi temsil eden kök damarları gerçekten çok güçlü, 

köklü ve canlıdır. Aidiyetimizi teşkil eden tarih, medeniyet 

değerleri onda tam anlamıyla benliğe, yani bir iç gerçekliğe 

dönüşmüştür. Bu gerçeklik, onun tevhide çağıran, kavmiyetçi 

tefrikayı reddeden ilmî, fikri istikametinde de etkili 

olmuştur. O gerçek bir şair olarak şiir yazmanın ötesinde 

şiiri yaşamıştır. Onun tepeden tırnağa şuurla yaşadığı hayat, 

şiirin ta kendisidir. Doğal olarak, yazdığı şiirlerde birçok 

şairin benzerlerini bile söylemek için çokça çaba sarf etmek 

durumunda kalacağı dizeler, onda kendiliğinden bir akışla 

sayfalara dökülmüştür. Başkalarının ancak dışarıdan bir 

gayretle ulaşmak zorunda oldukları imge ve metaforlar onda 

içsel yaşantı ve gerçekler olarak adeta kendiliğinden dizelere 

dönüşmüştür. Mensubu olduğu milletin derin, aşkın hissiyatını 

yürekten hissettiği içindir ki, Çanakkale Destanı’nda olduğu 

gibi, istiklal harbinin manifestosu olan İstiklal Marşı’nı ancak 

o yazabilmiştir. Çünkü gerçek bir şair ve mücadele adamına 

yakışacak tarzda milletin kalp atışları adeta onun sesinde, 

söyleyişinde zaman zaman zapt edilmez çağlayanlar gibi 

haykırarak taşan dizelerle ifade edilmiştir. Bu anlamda 

İstiklal Marşı gerçek bir özgürlük bildirisi ve bu milletin toplum 

sözleşmesi, yani anayasası gibidir. 

Akif, İstiklal Marşı’nı Ankara’da Taceddin Dergâhı’nda 

yazmıştır. İhtiyacı olduğu hâlde bile kendisine verilen para 

ödülünü almamıştır. Millete ait olduğunu ifade ettiği İstiklal 

Marşı için para almanın yanlış olduğunu söyler. Tek istediği, 

“Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın” olmuştur. 

Siyasi ve ideolojik nedenlerle kendisine karşı olanlar bile, 

onun kişiliği hakkında olumsuz bir tek laf dahi etmemişler, 

edememişlerdir. 

İstiklal ve istikbalini, ertelenmez, devredilmez değere 

dönüştürmesi gereken Asım’ın Nesli, yani bizler, Akif’i 

iyi anlamalı, yeni Akifler yetiştirmek için daha çok çaba 

göstermeliyiz.

icraat olarak taahhüt edilmesi kamu yönetiminin ciddiyetini 

sorgulatacaktır. İcraat programında akademisyenlerin iş 

güvencelerinin hukuki statüye kavuşturulması, akademik 

yayın ve bilimsel bilgi üretiminin artırılması, akademisyen 

açığının giderilmesi, idari personelin merkezi yer değiştirme 

ve görevde yükselme taleplerinin karşılanması gibi, vakit 

kaybına tahammülü olmayan konular yer almalıdır. 

Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 82. yılında rahmetle 
ve minnetle anıyoruz 

26/12/2018 

Her toplumun hamurunu yoğurup şekillendiren kurucu ruh 

ve maneviyat mimarları vardır. Onlar; düşünceleri, duygu 

dünyaları, tasavvurları ve yaşantılarıyla millet kimliğinin 

oluşmasında önemli rol üstlenirler. Başka bir ifadeyle, tarihin 

zorlu aralıklarından geçerken oluşmuş millî karakterleri 

kendilerinde mezcederler. 

82. ölüm yıl dönümünde rahmet ve minnetle andığımız İstiklal 

Şairimiz Mehmet Akif Ersoy da bu anlamda gerçekten bizim 

varoluşumuzu anlamlı kılan temel değerlerimizi coşkun, 

samimi, ateşli duygularla yansıtmış öncü, sembol bir 

şahsiyettir. Akif, bizim şuurumuzu, idealimizi, özlemlerimizi 

eksiksiz yansıtır, ifade eder. Böyle bir değer her topluma 

nasip olmaz. Hayatı, kişiliği ve sanatı arasında kopukluk, 

çelişki görülmez. İnandığı gibi yaşamış ve yazmış, yazdığı gibi 

yaşamış ve inanmıştır. Onda bizim için çok güzel örnekler 

vardır. Böyle bir şahsiyetle ne kadar iftihar etsek azdır. 

Akif, iman, ahlak, fazilet ve cesaret etrafında birleşmemize, 

kardeşlik duygularımızı canlı ve yaşanır kılarak ayrılıkları, 

tefrikaları ortadan kaldırmaya önem veren, bunun ızdırabını 

çeken biri olarak, adeta bulunduğumuz çalkantılı ortamda 

yönümüzü, yolumuzu bulmaya yardımcı olan deniz feneri 

gibidir. Bu yönüyle Mehmet Akif, bir entelektüel olarak sadece 

kendi adına konuşmaz, bütün bir milletin sesi olur. Gerçek 

anlamda istiklal haykırışı olan şiirleri hepimizin özlemlerini, 

umutlarını, heyecanını ustalıkla ifade eder. Akif, ideal insan 
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(1)	 III.	Dönem	(2016–20017)	Toplu	Sözleşme	
Talepleri

1. 2. Dönem Toplu Sözleşme hükümlerinin hizmet koluna 
ilişkin ve hizmet kolunu ilgilendiren genel hükümlerinin 
uygulanmasına aynen devam edilmesi.

2. Ek gösterge artışı; 

a) Hizmet kolu kapsamındaki tüm kurum ve kuruluşlarda; 
Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dâhil il millî eğitim 
müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî 
eğitim müdürü, şube müdürü, sayman, döner sermaye 
saymanı ve fon saymanı kadrolarında bulunanların ek 
göstergelerinin 3600’e çıkartılması,

b) Şube müdürü haricinde kalanların mevcut ek gösterge 
rakamlarının 600 puan artırılması, 

c) Yardımcı Hizmetler Sınıfına dâhil kadrolarda 
bulunanlara ek gösterge uygulanması.

3. Özel hizmet tazminatı;

a) Genel İdare Hizmetleri, Denetim Hizmetleri, Teknik 
Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanlarının 
özel hizmet tazminatlarının 20 puan (157,85.-TL) 
artırılması,

b) Talim ve Terbiye Kurulu Uzmanı, Eğitim Uzmanı ve şef 
kadrolarında bulunanların özel hizmet tazminatlarının 
ilaveten 15 puan (118,40.-TL) artırılması.

4. Görevlendirilen personele giyim yardımı ödenmesi. 

5. İtfaiyeci kadrosunun hizmet sınıfının GİH olarak 
değiştirilerek emeklilik işlemleri ile emeklilikle 
ilgili hakları dâhil personel mevzuatına dair bütün 
iş ve işlemlerinin GİH sınıfı personeli kapsamında 
gerçekleştirilmesi. 

6. Aşçı kadrosunda çalışanların hizmet sınıfının Teknik 
Hizmetler Sınıfı olarak değiştirilmesi. 

7. Öğretmen kadrolarında bulunanların ek göstergesinin 
600 puan artırılması. 

8. Öğretmenlerin eğitim-öğretim tazminatı oranlarının 50 
puan (394,65.-TL) artırılması.

9. Öğretmenlerden doktora programlarından mezun 
olanların, eğitim-öğretim tazminatlarının %100 artırımlı 
ödenmesi. 

10. 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (IV) 
sayılı Cetvelde yer alan kalkınmada öncelikli yörelere 
sürekli görevle atanan öğretmenlere; bu yörelerde fiilen 
çalıştıkları sürece ek gösterge dâhil en yüksek devlet 
memuru aylığının; 1. bölgede görev yapanlara %10’u; 
2. bölgede görev yapanlara %30’u; 3. bölgede görev 
yapanlara %40’ı; 4. bölgede görev yapanlara %50’si; 
5. bölgede görev yapanlara %60’ı; 6. bölgede görev 
yapanlara %75’i; 7. bölgede görev yapanlara %90’ı 
oranında ek tazminat ödenmesi. 

11. Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında bulunan tüm kamu 
görevlilerine, her yılın 15 Eylül tarihinde ek gösterge 
dâhil en yüksek devlet memuru aylığının %165’i 
oranında (1302,34.-TL) öğretim yılına hazırlık ödeneği 
ödenmesi. 

12. Sınav görev ücretleri: Ek Ders Usul ve Esaslarının 12. 
maddesinin beşinci fıkrasında sayılan sınavlarda görev 
alanlara, ek ders ücreti yerine (ÖSYM sınavlarında 
uygulanan) 18.01.2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Sınav 
Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre sınav görev 
ücreti ödenmesi. 

13. Nöbet ücreti ödenmesi: Nöbet tutulan eğitim 
kurumlarında görevli müdür ve müdür başyardımcıları 

I.	TOPLU	SÖZLEŞME	TALEPLERİ
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kurs, seminer, toplantı ve benzeri etkinliklere katılan 
yönetici, öğretmen ve diğer personele, her gün için 3 
saat ek ders ücreti ödenmesi.

i)	 Okulların türlerine bakılmaksızın ders niteliğinde 
yönetim görevi karşılığı olmak üzere,  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 ödenmesi; Bu ücretlerin; 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 ödenmesi.

j) 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 verilebilmesi ve bu 
görevleri karşılığında haftada 2 saat ek ders ücreti 
ödenmesi.

k) Mesleki ve teknik öğretim kurumlarında görevli 
öğretmenlerden yaz tatilinde işletmelerde meslek 
eğitimi ve staj kapsamında görevlendirilenlere, haftada 
44 saate kadar ek ders görevi verilebilmesi ve fiilen 
yapılan görev karşılığında ek ders ücreti ödenmesi.

l) Anasınıflarında görevli öğretmenlere, fiilen görev 
yapılan her gün için ilave 2 saat ek ders ücreti ödenmesi.

m) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında cumartesi ve 
pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde ve diğer 
günlerde saat 18.00’dan sonra yapılan yüz yüze 
eğitim veya yüz yüze eğitim kapsamında düzenlenen 
kurslarda görev alan yönetici ve öğretmenler ile açık 
öğretim öğrencilerinin örgün eğitim kurumlarında 
cumartesi ve pazar günlerinde gördükleri yüz yüze 
eğitim kapsamında ders okutmak üzere görevlendirilen 
yönetici ve öğretmenlerin ek ders ücretlerinin, söz 
konusu sürelerde %100 artırımlı ödenmesi.

ile ilgili mevzuatına göre nöbet görevi verilen ve 
bu görevi fiilen yerine getiren müdür yardımcısı ve 
öğretmenlere nöbet tuttukları her gün için 6 saat ek 
ders ücreti ödenmesi. 

14. Ek ders ücretleri; 

a) Ek ders ücretlerinin gündüz öğretimi için 20,35.-TL, 
gündüz öğretimi dışında kalan öğretim için 23,26.-TL’ye 
çıkartılması. 

b) Eğitim kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı ve 
müdür yardımcısı olarak görev yapanlar ile bu görevleri 
vekâleten yürütenlerin haftada 6 saate kadar ders 
okutmakla yükümlü tutulması. 

c) 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. 

d) Ek ders ücretlerinin, 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 ödenmesi

e) 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında 
Kanun ile belirlenen genel tatil günlerinde yerine 
getirilemeyen ders görevlerinin yapılmış sayılması. 

f) İkili öğretim yapılan eğitim kurumu müdür, müdür 
başyardımcısı ve müdür yardımcılarına yönetim görevi 
karşılığında haftada 10 saat ek ders ücreti ayrıca 
ödenmesi.

g) Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders 
ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 12. maddesinin 
birinci fıkrası çerçevesinde yapılan yabancı dil 
sınavlarında yazılı ve sözlü sınav komisyonlarında 
görev alan komisyon üyelerine, her bir komisyon üyeliği 
ücretinin ayrı ayrı ödenmesi. 

h) Kurumlarınca, hafta içi normal çalışma saatleri dışında 
ve hafta sonlarında düzenlenen hizmet içi eğitim, 
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ve 4357 sayılı Kanunun 11 inci maddesi kapsamında 
bulunanlar bakımından İLKSAN üyeliğinin isteğe bağlı 
kılınması.

20. Maarif Müfettişlerinin tümüne Görev, Makam ve Özel 
Hizmet Tazminatı ödenmesi.

21. 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 ödenmesi.

22. Üniversite Ödeneğinde 50 puan artış gerçekleştirilmesi.

23. Üniversitelerde 657 Sayılı Kanuna Tabi Olarak Çalışan 
Personele Geliştirme Ödeneği Ödenmesi.

24. Üniversitelerde Çalışan 657 Sayılı Kanuna Tabi 
Personele Yükseköğretim Tazminatı Ödenmesi.

25. Geliştirme Ödeneği Ödenmesine 15.12.2015 tarihinden 
sonra da devam edilmesi.

26. Geliştirme Ödeneğinin Artırımlı Ödenmesi; Profesör, 
Doçent, Yardımcı Doçent ve Araştırma Görevlisi 
dışındaki kadrolara atanmış öğretim elemanlarına, 
geliştirme ödeneği miktarının %50’sinin değil 2/3’ünün 
ödenmesi.

27. Üniversitelerde fakülte sekreteri, enstitü sekreteri ve 
yüksekokul sekreteri kadrolarında görev yapanlar ile 
genel sekreter yardımcılarının 657 sayılı Kanunun 43 
üncü maddesi kapsamında ek göstergelerinin 3600 
olarak uygulanması.

28. Öğretim Elemanlarının Ek Ders Ücretlerinin Artırılması; 
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.

n) Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders 
ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5 inci maddesinin 
birinci fıkrası kapsamında, örgün ve yaygın eğitim 
kurumlarında görevli, okul öncesi ve sınıf öğretmenleri 
ile atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada aylık 
karşılığı 15 saat ders okutmakla yükümlü tutulması.

o) Proje kapsamında yurt dışında görevlendirilen yönetici 
ve öğretmenler, bu sürelerde aylık karşılığı ve varsa ek 
ders ücreti karşılığı ders görevlerini yapmış sayılmaları.

15. Kurs Merkezlerinde Görevli Personelin Ücretlerinin fazla 
çalışma ücretinin beş katı tutarında ödenmesi.

16. İkili Eğitim Yapılan Eğitim Kurumlarında Görevli 
Öğretmen Haricindeki fazla çalışma ücretinin beş katı 
tutarında ödenmesi.

17. İkramiye; Hizmet sınıfına bakılmaksızın eğitim 
kurumlarında görev yapan personele, her yıl 24 Kasım 
Öğretmenler Günü’nde ek gösterge dâhil en yüksek 
devlet memuru aylığının %250’si tutarında (1.973,25.-
TL) ikramiye ödenmesi.

18. Öğretmenlik kariyer basamakları

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 verilmesi,

b) Toplu Sözleşmenin imza tarihini müteakip bir yıl 
içinde uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavları 
yapılması; mezkûr sınav iki yılı geçmeyecek dönemlerle 
yinelenmesi,

c) Uzman öğretmenlik için en az beş yıl süreyle fiilen 
öğretmenlik yapmış olanların; başöğretmenlik için ise 
en az üç yıl süreyle fiilen uzman öğretmenlik yapmış 
olanların sınava katılmak üzere müracaat edebilmesi.

19. İLKSAN Üyeliği; 01.06.2012 tarihinden önce Milli Eğitim 
Bakanlığı kadrolarına atananlardan 13.01.1943 tarihli 
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36. 2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi Kapsamındaki 
Personelin, 2547 sayılı Kanun’un 33 üncü maddesinin 
(a) bendi kapsamında araştırma görevlisi kadrolarına 
atanmaları.

37. 2547 Sayılı Kanunun 35 inci Maddesi Kapsamındaki 
Görevlendirmelerde mecburi hizmet yükümlülüğüne 
tabi tutulmanın ve taahhüt-kefalet senedi alınmasının 
kaldırılması.

38. Teknik Hizmetler Sınıfına Dâhil Edilen Personelin Özel 
Hizmet Tazminatı; Yükseköğretim kurumlarında Folklor 
Araştırmacısı, Müze Araştırmacısı, Kütüphaneci, Arşivci, 
Kitap Patoloğu 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 ödenmesi.  

39. Üniversitelerin İkinci Öğretim Yapılan Birimlerinde 
Fazla Çalışma Ücreti yönünden fazla çalışma ücreti 
ödenecek azami süreyi “ayda elli saatle”; fazla çalışma 
ücreti ödenebilecek personel sayısını ise ikinci öğretim 
yapılan birimlerin kadrolarında bulunanlar için birim 
kadrolarında bulunan idari personel sayısının % 30’u, 
diğer birimlerden görevlendirilenler için ise üniversite 
kadrolarında bulunan idari personel sayısının % 10’u ile 
sınırlayan bir hükümlerin kaldırılması.

40. KYK Yurtlarında Çalışan Personelin Nöbet Ücreti; 
yurtlarda çalışan personelin özel ve gece hizmetlerinde 
geçen çalışma sürelerine karşılık, Yılı Bütçe Kanununa 
ekli K Cetvelinde Kuruma bağlı yurtlarda görev yapan 
personel için öngörülen fazla çalışma ücretinin beş katı 
tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesi.

41. KYK yurtlarında çalışanlardan, 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 

29. 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 oranlarının 
uygulanması.

30. Üniversitelerde Görevli 657 Sayılı Kanuna Tabi 
Personele Döner Sermaye Ödenmesi; Bünyesinde Ziraat 
ve Veteriner Fakülteleri, Sivil Havacılık Yüksekokulu 
ile atölye ve laboratuvar bulunan yükseköğretim 
kurumları; ulusal düzeyde açık ve uzaktan öğretim 
yapan 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, döner sermaye katkı payı 
ödenmesi.

31. Üniversitelerde görevli genel sekreter yardımcıları ile 
daire başkanlarına, (2000) gösterge rakamı üzerinden 
makam tazminatı ödenmesi.

32. Üniversitelerde görev yapan fakülte sekreterleri, 
yüksekokul sekreterleri ve enstitü sekreterlerine, 
üniversite genel sekreterleri için öngörülen makam 
tazminatı ödenmesi.

33. Araştırma Görevlilerinin Derece Yükseltilmesi; 2914 
sayılı Kanuna tabi araştırma görevlilerinin, 2914 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesinde usul ve esaslar çerçevesinde 
birinci dereceye kadar inebilmeleri.

34. Öğretim elemanları hakkında sicil uygulamasının 
kaldırılması.

35. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP)( 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 ilişiklerinin 
kesilmemesi.
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4. Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin tüm Milli Eğitim 
Bakanlığı çalışanlarına ödenmesi

5. Ek ders birim ücretlerinin gündüz öğretimi için brüt 
20,54.-TL’ye çıkarılması

6. Müdür yardımcısı olarak görev yapanların, haftada 2 
saatten az olmamak üzere 6 saate kadar aylık karşılığı 
ders okutmakla yükümlü tutulması

7. Öğretmenlere okuttukları her 6 ders saatine karşılık 
1 saat ders dışı hazırlık ve planlama karşılığı ek ders 
ücreti ödenmesi (her 6 saat karşılığı 12,11.-TL; ayda 30 
saat derse giren öğretmen için 5 saat karşılığı 60,55.-
TL)

8. Ek ders ücretlerinin yüksek lisans eğitimini tamamlamış 
olan yönetici ve öğretmenlere %25, doktora eğitimini 
tamamlamış olan yönetici ve öğretmenlere %40 
oranında fazlasıyla ödenmesi (mevcut 12,11 x %25 = 
15,13.-TL; mevcut 12,11 x %40 = 16,95.-TL)

9. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunla 
belirlenen genel tatil günlerinde yerine getirilemeyen 
ders görevleri yapılmış sayılması

10. Kurumlarınca, hafta içi normal çalışma saatleri dışında 
ve hafta sonlarında düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs, 
seminer, toplantı ve benzeri etkinliklere katılan yönetici 
ve öğretmenlere, her gün için 3 saat ek ders ücreti 
ödenmesi (12,11 x 3 = 36,33.-TL)

11. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli tüm 
öğretmenlerin haftada aylık karşılığı 15 saat ders 
okutmakla yükümlü tutulması (okul öncesi ve sınıf 
öğretmeni için aylık ilave 12,11 x 3 x 4 = 145,32.-TL; 
meslek dersleri öğretmeni için ilave 12,11 x 5 x 4 = 
242,20.-TL)

12. Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim 
kurumlarının müdürlerine haftada 30 saat, 
müdür başyardımcılarına haftada 28 saat, müdür 
yardımcılarına haftada 25 saat ek ders ücreti ödenmesi 
(müdürler için aylık ilaveten 12,11 x 5 x 4 = 242,20.-TL; 

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.

42. Yüksek Öğrenim 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.

43. Koruma Ve Güvenlik Görevlilerinin yurt yönetim 
memurluğu kadrolarına atanması.

44. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel 
Müdürlüğü Personelinin Çocuklarının Yurt 
Hizmetlerinden İndirimli Faydalandırılmaları.

(2)	 IV.	Dönem	(2018–2019)	Toplu	Sözleşme	
Talepleri

1. Öğretmen kadrolarında bulunanların mevcut ek 
gösterge rakamlarının 600 puan artırılması

2. Öğretmenlerin eğitim-öğretim tazminatı oranlarının 25 
puan artırılması (244.-TL artışa tekabül etmektedir.); 
doktora mezunu olanlara bu rakamın %100 artırımlı 
ödenmesi

3. Kalkınmada öncelikli yörelere sürekli görevle atananlar 
öğretmenlere 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 (Hâlihazırda sağlık 
hizmetleri sınıfı ve teknik hizmetler sınıfı için var olan 
uygulamanın öğretmenlere de uygulanması)
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19. Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve 
laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenlere ilgili 
mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde 
danışman öğretmen görevi ile sınıf veya şube 
sorumluluğu görevi karşılığı, haftada 2 saat ek ders 
ücreti ödenmesi (12,11 x 2 x 4 = 96,88.-TL)

20. Destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında hafta 
içi mesai saatlerinden sonra ve hafta sonlarında 250 
öğrenci sayısı ve katları esas alınmak suretiyle birden 
fazla eğitim kurumu yöneticisine görev verilmesi ve bu 
görevi fiilen yerine getiren bütün yöneticilerden hafta 
içi mesai saatlerinden sonra görev yapanlara 3 saat 
(aylık 12,11 x 3 x 4= 145,32.-TL), hafta sonlarında görev 
yapanlara ise 6 saat (aylık 12,11 x 6 x 4 = 290,64.-TL) ek 
ders ücreti ödenmesi 

21. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görev yapan 
eğitim kurumu yöneticilerinin ek ders ücretlerinin 
özel eğitim kurumları yöneticilerine öngörüldüğü gibi 
ödenmesi (aylık 12,11 x 5 x 4 = 302,75.-TL)

22. Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile diğer kurslarda 
görevli memur ve hizmetlilerin hafta içi mesai 
saatlerinden sonra ve hafta sonları fazla çalışmaları 
karşılığı, yılı bütçe kanununda öngörülen rakamın 5 katı 
tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesi (saatlik 1,83 x 
5 = 9,15.-TL)

23. İkili eğitim yapılan eğitim kurumlarında haftalık 40 
saatlik çalışma süresinin üzerinde çalışan memur 
ve hizmetlilere fazla çalışmaları karşılığı, yılı bütçe 
kanununda öngörülen rakamın 5 katı tutarında fazla 
çalışma ücreti ödenmesi (saatlik 1,83 x 5 = 9,15.-TL)

24. En az beş yıl süreyle fiilen öğretmenlik yapmış olan 
yüksek lisans mezunlarına uzman öğretmen, doktora 
mezunlarına başöğretmen unvanı verilmesi; bu şartları 
taşımayanlar yönünden kariyer basamakları sınavının 
yeniden yapılması

müdür başyardımcıları için aylık ilaveten 12,11 x 3 x 4 = 
145,32.TL; müdür yardımcıları için aylık ilaveten 12,11 x 5 
x 4 = 242,20.-TL)

 Bu ücretlerin tam gün tam yıl eğitim yapılan okul ve 
kurumlar ile yatılı ve pansiyonlu okullarda görev yapan 
eğitim kurumları yöneticilerine haftada 10, ikili eğitim 
yapılan eğitim kurumu yöneticilerine ise haftada 5 saat 
fazla ödenmesi 

(Yukarıdaki teklif üzerinde uzlaşma sağlanamaması ihtimali 
dâhilinde kalmak üzere) 

13. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli müdürler 
ve müdür başyardımcıları yönünden haftada ilaveten 3 
saat yönetim görevi karşılığı ek ders ücreti ödenmesi 
(aylık 12,11 x 3 x 4 = 145,32.-TL )

14. Mesleki ve teknik öğretim kurumlarında görevli 
öğretmenlerden yaz tatilinde işletmelerde meslek 
eğitimi ve staj kapsamında görevlendirilenlere, haftada 
44 saate kadar ek ders ücreti ödenebilmesi

15. Destekleme ve yetiştirme kursları dışındaki kurslarda 
görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin ek ders 
ücretlerinin %100 artırımlı ödenmesi; Bu kapsamda 
yönetim görevini yerine getiren yöneticilere her gün 
için 6 saat ek ders ücreti ödenmesi (12,11 x 6 = 72,66.-TL)

16. Halk Eğitim Merkezleri gibi nöbet görevi bulunan tüm 
eğitim kurumlarında yerine getirilen nöbet görev için de 
haftada 3 saat ek ders (nöbet) ücreti ödenmesi (aylık 
12,11 x 3 x 4 = 145,32.-TL)

17. Yaygın eğitim kurumlarında öğretim yılı başında 
ve sonunda yapılan eğitim ihtiyaçlarını belirleme 
çalışmalarına fiilen katılan öğretmenlere de seminer ek 
ders ücreti ödenmesi (her seminer dönemi için 12,11 x 10 
x 3 = 363,30.-TL)

18. Belleticilik görevi için görevlendirilenlerden gece 
pansiyonda kalanlar için öngörülen ek ders ücretinin 
ilave 4 saat artırımlı ödenmesi (aylık 12,98 x 4 x 4 = 
207,68.-TL)
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38. Araştırma görevlilerine yeşil pasaport alabilme hakkı 
verilmesi

39. Doçent unvanını alanların doçent kadrosu için 
öngörülmüş özlük haklarının tamamını alabilmeleri

40. Üniversite lojmanlarının en az %80’inin sıra tahsisli 
dağıtılması

41. Yardımcı doçentlerin daimi kadroya geçirilmeleri

42. Öğretim görevlileri hakkındaki mesai saati 
uygulamalarının kaldırılması

43. Araştırma görevlilerinin görev tanımlarının yapılarak 
görev tanımı harici işlerde çalıştırılamamaları 

44. Genel sekreter yardımcıları ile fakülte, enstitü ve 
yüksekokul sekreterlerinin ek gösterge rakamlarının 
artırılması

45. Taşınır kayıt kontrol yetkilileri ile mutemetlere ayniyat 
saymanı kadroları için öngörülen özlük haklarının 
verilmesi

46. Üniversitelerde çalışan mali hizmetler uzmanları ile 
YÖK mali hizmetler uzmanlarının özlük haklarının 
eşitlenmesi

47. Üniversite yurtlarında çalışanların hafta içi mesai saati 
sonrası ve hafta sonları fazla çalışma ücretlerinin yılı 
bütçe kanununda öngörülen rakamın 5 katı tutarında 
ödenmesi (saatlik 1,83 x 5 = 9,15.-TL)

48. Sözleşmeli personelde kadroya geçirilenlerin ücret 
ve aylıklarının döner sermayeden değil bütçeden 
ödenmesi

49. Gemi adamlarının hizmet sınıfının teknik hizmetler 
sınıfı olarak belirlenmesi; haftada 40 saati aşan fazla 
çalışmaları karşılığı yılı bütçe kanununda öngörülen 
rakamın 5 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesi 
(saatlik 1,83 x 5 = 9,15.-TL)

50. Özel ve gece hizmetleri talimatnamesi kapsamında 
geçen fazla çalışma sürelerine karşılık yılı bütçe 

25. Parasız yatılılık ve bursluluk sınavında öğretmen 
çocukları yönünden öngörülen kontenjana esas yıllık 
gelir rakamının artırılması

26. Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarının maaşlarından 
İLKSAN aidatının kaynaktan kesilmemesi

27. Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretlerinden yapılan 
sosyal güvenlik primi kesintisine son verilmesi 

28. Öğretmenlere fiilen her 5 yıllık çalışma sürelerine 
karşılık bir yıl fiili hizmet zammı (yıpranma payı) 
verilmesi

29. Üniversite ödeneği oranlarının 50 puan artırılması 
(487,85.-TL)

30. Üniversitelerde çalışan idari personele de geliştirme 
ödeneği ve yükseköğretim tazminatı ödenmesi

31. Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent ve Araştırma 
Görevlisi dışındaki kadrolara atanmış öğretim 
elemanlarına geliştirme ödeneğinin tam olarak 
ödenmesi

32. Döner sermaye gelirlerine katkısı olan idari personele 
de katkı payı ödenmesi

33. Genel sekreter yardımcısı, daire başkanı, fakülte, 
enstitü ve yüksekokul sekreterlerine makam tazminatı 
ödenmesi

34. Araştırma görevlilerinin birinci dereceye kadar 
ilerleyebilmeleri

35. 50/d kapsamındaki araştırma görevlilerinin 33/a 
kadrolarına geçirilmeleri

36. Folklor Araştırmacısı, Müze Araştırmacısı, Kütüphaneci, 
Arşivci, Kitap Patoloğu ve Sosyolog unvanlı kadrolarında 
çalışan personelin özel hizmet tazminatlarının teknik 
hizmetler sınıfı üzerinden ödenmesi

37. İkinci öğretim yapılan birimlerde fazla çalışma ücreti 
için öngörülen süre ve personel sınırlamalarının 
kaldırılması
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61. Görevlendirme çalışan personele de nakdi giyim yardımı 
ödenmesi

62. Aşçı kadrolarında çalışanlarının hizmet sınıfının teknik 
hizmetler sınıfı olarak değiştirilmesi

63. Adalet Bakanlığında şef kadrosunda çalışanlar için 
öngörülmüş bulunan Adalet Hizmetleri Tazminatı 
oranlarının, diğer kurumlarda şef kadrosunda çalışanlar 
için de aynen uygulanması 

64. İl milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü 
ve şube müdürü kadrosunda bulunanlara makam 
tazminatı ödenmesi

65. VHKİ kadrolarında bulunmaktayken şef kadrolarına 
atananlar yönünden yan ödemelerinin, bu kurum ve 
kuruluşlarda daktilograf veya memur kadrolarında 
bulunmaktayken şef kadrolarına atananlar gibi 
ödenmesi

66. 3. Dönem Toplu Sözleşme hükümlerinin aynen devamı

67. Öğretim yılma hazırlık ödeneğinin 2018 yılında 1.500 TL, 
2019 yılında 1.750 TL olarak ödenmesi

68. Geliştirme ödeneği ödenmesi uygulamasına 2019 yılını 
sonuna kadar devam edilmesi

kanununda öngörülen rakamın 5 katı tutarında fazla 
çalışma ücreti ödenmesi (saatlik 1,83 x 5 = 9,15.-TL)

51. Kalkınmada öncelikli yörelere sürekli görevle atanan 
yurt çalışanlarına 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

52. Personel Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine istinaden 
iki aylık brüt ücretleri tutarında ikramiye ödenmesi

53. Koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarından çalışanların 
yurt yönetim memurluğu kadrolarına geçirilmesi

54. Kurum personelinden çocukları yükseköğrenim 
görenlerin, burs, kredi ve yurt hizmetlerinden %50 
indirimli faydalandırılması

55. Yurt müdürleri, müdür yardımcıları ve yurt yönetim 
memurları ile diğer yurt çalışanları için öngörülen iş 
güçlüğü zammı ve temininde güçlük zammı puanlarının 
500 puan artırımlı ödenmesi (16,29 x 2 = 32,57.-TL)

56. Yurt müdürlerine makam tazminatı ödenmesi

57. Koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında bulunanları 
milli ve dini bayramlarda yaptıkları çalışmalar karşılığı, 
yılı bütçe kanununda öngörülen rakamın 5 katı 
tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesi (saatlik 1,83 x 
5 = 9,15.-TL)

58. Özel hizmet tazminatı oranlarının, yurt müdürleri, yurt 
müdür yardımcıları ve yönetim memurları yönünden 10 
puan artırılması (aylık 97,57.-TL)

59. Mevcut ek gösterge rakamlarının 600 puan artırılması; 
yardımcı hizmetler sınıfı için ek gösterge verilmesi

60. Özel hizmet tazminatı oranlarının 20 puan artırılması 
(aylık 195,14.-TL)
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(1)	 III.	Dönem	(2016	-	2017)	Toplu	Sözleşme	Kazanımları

1.	 Öğretmenlerin	eğitim	ve	öğretim	tazminatları,	2016	ve	2017	yıllarında	da	artırımlı	olarak	ödenmeye	devam	edecek

 2. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kazandığımız, öğretmenlere eğitim-öğretim tazminatının %20,56 oranında 
artırımlı olarak ödenmesi kazanımımız, 2016 ve 2017 yılları için de uygulanmaya devam edecektir.

ÖĞRETMENLERİN 
EĞİTİM-ÖĞRETİM 
TAZMİNATI ARTIŞI

OCAK 2016 TEMMUZ 2016 OCAK 2017 TEMMUZ 2017

120,56 (1.008,67.-TL)
115,56 (966,83.-TL)
105,56 (883,16.-TL)

120,56 (1.059,11.-TL)
115,56 (1.015,18.-TL)
105,56 (927,33.-TL)

120,56 (1.090,88.-TL)
115,56 (1.045,63.-TL)

105,56 (955,15.-TL)

120,56 (1.134,51.-TL)
115,56 (1.087,46.-TL)
105,56 (993,36.-TL)

2.	 Nöbet	Görevine	Ücret	Ödenecek

 Eğitim-Bir-Sen’in uzun uğraşları neticesinde, nöbete ücret ödenmesi talebimiz kabul edildi. Buna göre, mesleki eğitim 
merkezleri de dâhil olmak üzere örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatına göre fiilen nöbet görevini yerine getiren müdür 
yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılı için haftada 2 saat, 2017 yılı için ise haftada 3 saat ek ders ücreti ödenecektir.

ÖĞRETMENLERİN NÖBET 
ÜCRETİ
(AYLIK)

OCAK 2016 TEMMUZ 2016 OCAK 2017 TEMMUZ 2017

98,56.-TL 103,52.-TL 159,96.-TL 166,32.-TL

3.	 Sınav	Ücretlerindeki	Adaletsizliği	Giderdik;	Sınav	Ücretleri	Artırımlı	Ödenecek

 Milli Eğitim Bakanlığınca hafta sonu yapılan merkezi sınavlarda görev alan eğitim çalışanlarına, ek ders ücreti yerine 18.01.2012 
tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre (sınav 
gözetmeni için 1600 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı tutarında) sınav görev ücreti ödenecektir.

ÖĞRETMENLERİN 
SINAV GÖREV ÜCRETİ

(OTURUM BAŞINA)

OCAK 2016 TEMMUZ 2016 OCAK 2017 TEMMUZ 2017

140,91.-TL 147,95.-TL 152,39.-TL 158,49.-TL

II.	TOPLU	SÖZLEŞME	KAZANIMLARI
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4.	 Kurs	Merkezlerinde	Görevli	Memur	ve	Hizmetlilere	Fazla	Çalışma	Ücreti	Ödenecek

 Hafta içi mesai saatleri sonrasında ve hafta sonlarında düzenlenen kurslarda görev alan memur ve hizmetlilere, bu fazla 
çalışmalarına karşılık olarak yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin iki katı tutarında fazla 
çalışma ücreti ödenecektir.

MEMUR VE HİZMETLİLERİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ
(2015 yılı için saat başı 1,63.-TL üzerinden hesap edilmiştir)

BİRİM AYLIK (azami)

3,26.-TL 163,00.-TL

5.	 Kredi	ve	Yurtlar	Kurumunda	Fazla	Çalışma	Ücretleri	Bir	Kat	Artırımlı	Ödenecek

 Kredi ve Yurtlar Kurumu ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personele, (Kredi ve Yurtlar Kurumunda özel ve gece 
hizmetleri talimatnamesi çerçevesinde) yaptıkları fazla çalışmanın karşılığı olarak ödenmekte olan fazla çalışma ücreti 
(2015 yılı için 1,63.-TL) bir kat artırımlı olarak ödenecektir.

YURTLARDA GÖREV YAPAN PERSONELİN 
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ

(2015 yılı için saat başı 1,63.-TL üzerinden hesap edilmiştir)

BİRİM AYLIK (azami)

3,26.-TL 293,40.-TL

6.	 Sözleşmeli	Personele	Fazla	Çalışma	Ücreti	Ödenecek

 Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda 4/B statüsünde çalışan personele de (özel ve gece hizmetleri 
talimatnamesi çerçevesinde) yaptıkları fazla çalışmanın karşılığı olarak, bir kat artırımlı fazla çalışma ücreti ödenecektir. 

7.	 Yabancı	Dil	Sınavlarında	Her	Bir	Komisyon	Üyeliğine	Ücret	Ödenecek

 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 için ayrı ayrı ücret ödenecektir.

8.	 Geliştirme	Ödeneğinin	Ödenmesine	2016	ve	2017	Yıllarında	da	Devam	Edilecek

 Üniversitelerin fiilen eğitim-öğretim faaliyetine başlanıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren on beşinci yılın sonunda 
(15.12.2015 tarihinde) sona erecek olan geliştirme ödeneği, 2016 ve 2017 yıllarında da ödenmeye devam edecektir.

9.	 Üniversitelerinde	İkinci	Öğretimdeki	Fazla	Çalışma	Ücretine	İlişkin	Sınırlamalar	Daraltılacak

 İkinci öğretim yapılan birimlerde fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısının, ikinci öğretim yapılan birimlerin 
kadrolarında bulunanlar için birim kadrolarında bulunan idari personel sayısının %30’u, diğer birimlerden görevlendirilenler 
için ise üniversite kadrolarında bulunan idari personel sayısının %10’u ile sınırlandırılması daraltıldı. Buna göre fazla çalışma 
ücreti ödenebilecek personel sayısı, ikinci öğretim yapılan birimlerin kadrolarında bulunanlar için birim kadrolarında bulunan 
idari personel sayısının %40’ına, diğer birimlerden görevlendirilenler için ise üniversite kadrolarında bulunan idari personel 
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17. 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.

18. İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerine 
haftada 2 saat artırımlı ilave ek ders ücreti ödenmesine 
devam edilecek,

19. Ek ders ücretinin yüksek lisans yapmış olanlara yüzde 
5, doktora yapmış olanlara %15 artırımlı ödenmesine 
devam edilecek,

20. İl eğitim denetmenleri ve denetmen yardımcılarına 
avans ödenmesine devam edilecek.

21. Müdür ve Müdür başyardımcılarının 6 saat ders 
yükümlülüğünün 2 saat olarak uygulanmasına devam 
edilecek.

22. Kadroları yatılı ve pansiyonlu okullarda olmayan 
öğretmenlerden belleticilik görevi verilerek gece nöbeti 
tutanlara nöbet başına ilave 2 saat daha ek ders ücreti 
verilmesine devam edilecek.

23. Üniversite genel sekreter yardımcılarının ek 
göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi için düzenleme 
çalışması yapılacak.

sayısının %15’ine çıkartılmıştır. Bu sayede daha fazla 
sayıda idari personel ikinci öğretim kapsamında fazla 
çalışma ücreti alabilecektir.

10.	 İLKSAN	Üyeliği	İsteğe	Bağlı	Hale	Getirildi	

 4357 sayılı Kanuna göre zorunlu olarak İLKSAN’a üye 
olan personelin, İLKSAN üyeliğinin isteğe bağlı hale 
geldi. Buna göre isteyen üyeler İLKSAN üyeliğinden 
ayrılarak aidat ödemekten kurtulabileceklerdir.

11.	 Öğretim	Yılına	Hazırlık	Ödeneği	Artırıldı

 Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği, 2016 yılı için 1.000.-TL, 
2017 yılı için ise 1.050.-TL olarak ödenecektir.

 (Geçmiş Dönemlerde Elde Edilen ve 2016-2017 Yıllarında 
Da Devam Edecek Olan Kazanımlar)

12. Doçentlik sınavlarında jüri üyesi olarak görevlendirilen 
öğretim üyelerine her bir jüri üyeliği için 4500 gösterge 
rakamı (2016 Ocak itibariyle 396,31.-TL), yardımcı 
doçent, doçent ve profesör atama jürilerinde görev alan 
öğretim üyelerine ise 3000 gösterge rakamı (2016 Ocak 
itibariyle 264,20.-TL) üzerinden jüri üyeliği ödenmesine 
devam edilecek.

13. 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.  

14. Ders dışı eğitim çalışmaları kapsamında öğretmenlerin 
alabileceği ek ders saati sayısı sınırına ilişkin yüzde 20 
artırım uygulanması devam edecek.

15. Sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü kapsamında 
ek ders ücreti ödenmesine ilişkin görev sayısı 
sınırlamasının uygulanmamasına devam edilecek.

16. Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile diğer 
kurumlarda geçici görevlendirilen yöneticilerin daha 
fazla tutarda olan ek ders ücretinden yararlandırılmaya 
devam edilecek.
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(2)	 IV.	Dönem	(2018	–	2019)	Toplu	Sözleşme	Kazanımları

1. Maaş ve Ücretleri İki Yıllık Toplam %17,54 Oranında Artırdık 

a) 2018 Yılında %4 + %3,5 

 Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2018 yılının ilk altı ayında %4, ikinci altı ayında %3,5 olmak üzere toplamda %7,64

b) 2019 Yılında %4 + %5

 Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2019 yılının ilk altı ayında %4, ikinci altı ayında %5 olmak üzere toplamda %9,2 

oranında zam aldık.

Kadro
Derece/

Kademe

2018 Ocak 

Maaşı 

(Nöbet 

Ücreti 

Hariç)

(TL)

Nöbet 

Ücreti

2018

(TL)

2018 Ocak 

Maaşı 

(Nöbet 

Ücreti 

dahil)

(TL)

Nöbet 

Ücreti Dahil 

2017’ye 

Göre Artış  

(%)

2019 

Temmuz 

Maaşı 

(Nöbet 

Ücreti 

Hariç) 

(TL)

Nöbet 

Ücreti

2019 

Temmuz

(TL)

2019 

Temmuz 

Maaşı 

(Nöbet 

Ücreti 

dahil) 

(TL)

Nöbet 

Ücreti dahil 

2017’ye 

Göre Artış 

(%)

Öğretmen 9/1 3.029,61  179,44 3.209,05  10,16% 3.424,05  202,81 3.626,86  24,50%

Öğretmen 1/4 3.469,75  179,44 3.649,19    9,38% 3.921,49  202,81 4.124,30  23,62%

Kadro
Derece/

Kademe

2018 Ocak 

Maaşı  

(Fazla 

Çalışma 

Ücreti 

Hariç) 

(TL)

Kurs 

Görevi 

Fazla 

Çalışma 

Ücreti 

2018  

(TL) *

2018 Ocak 

Maaşı 

(Fazla 

Çalışma 

Ücreti 

dahil) 

(TL)

Fazla 

Çalışma 

Ücreti 

Dahil 

2017’ye 

Göre 

Artış  

(%)

2019 

Temmuz 

Maaşı 

(Fazla 

Çalışma 

Ücreti 

Hariç) 

(TL)

Kurs 

Görevi 

Fazla 

Çalışma 

Ücreti 

2019 

(TL) *

2019 

Temmuz 

Maaşı 

(Fazla 

Çalışma 

Ücreti 

dahil) 

(TL)

Fazla 

Çalışma 

Ücreti 

Dahil 

2017’ye 

Göre Artış 

(%)

Memur 14/1 2.635,17  274,50  2.909,67  14,83% 2.978,25  163,00 3.141,25  23,97%

Memur 2/1 3.073,68  274,50  3.348,18  13,29% 3.476,80  163,00 3.639,80 23,16%

Hizmetli 13/1 2.515,78  274,50  2.790,28  15,35% 2.843,32  163,00 3.006,32 24,28%

Hizmetli 2/1 2.759,07  274,50  3.033,57  14,35% 3.120,93  163,00 3.283,93  23,78%

(*)  Kurs Görevi için fazla çalışma ücreti, 2018 ve 2019 yılları bütçe kanunu fazla çalışma ücreti henüz bilinmediğinden 2017 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu hükümleri çerçevesinde  
 saat başı 1,83.-TL üzerinden hesaplanmıştır. Dolayısıyla söz konusu rakamlar 2018 ve 2019 yılları için artacaktır.
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2. Enflasyon Farkıyla Maaş ve Ücretleri Koruma Altına Aldık. Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2018 ve 2019 yıllarının 
birinci ve ikinci altı ayları için yapılan zam oranlarının aynı dönemlerin sonunda gerçekleşen enflasyonun altında kalması 
halinde aradaki fark kadar ilave artış yapılacak.

3. Haftada 20 saat ders niteliğinde yönetim görevi ücreti alan müdür ve müdür başyardımcılarına ilave 4 saat ek ders ücreti 
artışı sağladık.

Müdür ve Müdür 

Başyardımcısı
Ocak 2018 Temmuz 2018 Ocak 2019 Temmuz 2019

Aylık 239,26.-TL 247,64.-TL 257,54.-TL 270,42.-TL

Yıllık 2.921,40.-TL 3.167,76.-TL

4. 18 saat ders niteliğinde yönetim görevi ücreti alan müdür yardımcılarına ilave 1 saat ek ders ücreti artışı sağladık.

Müdür Yardımcısı Ocak 2018 Temmuz 2018 Ocak 2019 Temmuz 2019

Aylık 59,81.-TL 61,91.-TL 64,38.-TL 67,60.-TL

Yıllık 730,32.-TL 791,88.-TL

5. Halk Eğitim Merkezlerinde görevli öğretmenlerin seminer çalışmalarına haftalık 15 saat ek ders ücreti ödenmesini sağladık.

İki hafta ek ders ücreti 

(15x2)

2018 Haziran 2018 Eylül 2019 Haziran 2019 Eylül

448,62.-TL 464,32.-TL 482,90.-TL 507,04.-TL

Yıllık 912,94.-TL 989,94.-TL

6. Öğretim yılına hazırlık ödeneğini 2018 yılı için %7,62 oranında artışla 1.130.-TL’ye; 2019 yılı için %12,38 artışla 1.180.-TL’ye 
çıkarttık.

7. 24 saat süreyle nöbet tutan belletmenlere ödenen ilave 2 saatlik ücreti 3 saate çıkartarak belletici öğretmenlere ve gece 
nöbet tutanlara ilave artış sağladık.
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8. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan memur ve hizmetlilere fazla çalışma ücretinin üç katı tutarında artırımlı 

ödenmesini sağladık.

Kadro
Derece/

Kademe

2018 Ocak 

Maaşı  

(Fazla 

Çalışma 

Ücreti 

Hariç) 

(TL)

Kurs Görevi

Fazla 

Çalışma 

Ücreti

2018

(TL) *

2018 Ocak 

Maaşı 

(Fazla 

Çalışma 

Ücreti 

dahil) 

(TL)

Fazla 

Çalışma 

Ücreti Dahil 

2017ye Göre 

Artış  

(%)

2019 

Temmuz 

Maaşı 

(Fazla 

Çalışma 

Ücreti 

Hariç) 

(TL)

Kurs Görevi

Fazla 

Çalışma 

Ücreti

2019

(TL) *

2019 

Temmuz 

Maaşı 

(Fazla 

Çalışma 

Ücreti 

dahil) 

(TL)

Fazla 

Çalışma 

Ücreti Dahil 

2017ye Göre 

Artış 

(%)

Memur 14/1 2.635,17  274,50 2.909,67  14,83% 2.978,25  163,00 3.141,25 23,97%

Memur 2/1 3.073,68  274,50 3.348,18  13,29% 3.476,80  163,00 3.639,80 23,16%

Hizmetli 13/1 2.515,78  274,50 2.790,28  15,35% 2.843,32  163,00 3.006,32 24,28%

Hizmetli 2/1 2.759,07  274,50 3.033,57  14,35% 3.120,93  163,00 3.283,93 23,78%

9. Geliştirme Ödeneğinin Ödenmesine 2018 ve 2019 Yıllarında da Devam Edilecek

 Üniversitelerin fiilen eğitim-öğretim faaliyetine başlanıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren on beşinci yılın sonunda 

(15.12.2015 tarihinde) sona erecek olması gereken ancak 3. Dönem Toplu Sözleşme hükmü sayesinde uygulaması 31.12.2018 

tarihine kadar uzatılan geliştirme ödeneği, 2018 ve 2019 yıllarında da ödenmeye devam edecektir.

10. Üniversitelerde ikinci öğretime ilişkin fazla çalışma yapabilecek personele ilişkin birim içi sınırlamanın %45’e, birim dışı 

sınırlamanın %20’ye çıkartılmasını sağladık. Bu sayede daha fazla sayıda idari personel ikinci öğretim kapsamında fazla 

çalışma ücreti alabilecektir.

11. Üniversitelerin sıra tahsisli lojmanlarının %15’inin idari personel için ayrılmasını sağladık.

12. Üniversitelerde lojman tahsis komisyonlarında yetkili sendika temsilcisinin bulunmasını sağladık.

13. Üniversitelere bağlı yurtlarda görev alan personele üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesini sağladık.

BİRİM (TL)
AYLIK (azami) (TL) YILLIK (azami) (TL)

Net Brüt Net Brüt

5,49 

(1,83 x 3)
416,23 494,10 4.994,82 5.929,20

(*)  Kurs Görevi için fazla çalışma ücreti, 2018 ve 2019 yılları bütçe kanunu fazla çalışma ücreti henüz bilinmediğinden 2017 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu hükümleri çerçevesinde  
 saat başı 1,83.-TL üzerinden hesaplanmıştır. Dolayısıyla söz konusu rakamlar 2018 ve 2019 yılları için artacaktır.



421

HUKUKİ ÇALIŞMALAR

14. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda görev yapan yurt memurlarına fazla çalışma ücretinin üç katı 

tutarında nöbet ücreti ödenmesini sağladık.

Kadro
Derece/

Kademe

2018 

Ocak 

Maaşı  

(Fazla 

Çalışma 

Ücreti 

Hariç) 

(TL)

ÖGHT

Fazla 

Çalışma 

Ücreti 

2018

(TL) *  **

Fazla 

Çalışma 

Ücretinin 

2017 ye 

göre

Maaşa 

Katkısı

%

2018 

Ocak

Maaşı

(Fazla 

Çalışma 

Ücreti 

dahil)

(TL)

Fazla 

Çalışma 

Ücreti 

2017 ye 

göre

Artış

%

2019 

Temmuz 

Maaşı 

(Fazla 

Çalışma 

Ücreti 

hariç) 

(TL)

ÖGHT

Fazla 

Çalışma 

Ücreti 

2019

(TL) *

Fazla 

Çalışma 

Ücretinin 

2018 e 

göre

Maaşa 

Katkısı

%

2019 

Temmuz 

Maaşı 

(Fazla 

Çalışma 

Ücreti 

dahil) 

(TL)

Fazla 

Çalışma 

Ücreti 

Dahil 

2017 ye 

Göre

Artış

%

Yurt Yönetim
Memuru 10/1 3.173,85  494,10 16,19% 3.667,95  20,19% 3.590,11 293,40 9,61% 3.883,51 27,25%

Yurt Yönetim
Memuru 1/1 3.610,22  494,10 14,23% 4.104,32  18,23% 4.083,72 293,40 8,45% 4.377,12 26,09%

15. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda görev yapan sözleşmeli personelin de fazla çalışma ücretinin üç 

katı tutarında nöbet ücretinden faydalanmasını sağladık.

16. 4/C’li personele ödenen ek ödeme miktarını aylık 256 TL, yıllık 3.072 TL’ye çıkardık.

17. Şeflerin özel hizmet tazminat oranlarını 3 puan daha artırarak maaşlarına toplamda 2018 yılı için aylık 101,47.-TL, yıllık 

1.217,64.-TL tutarında artış sağladık.

Kadro
Derece/

Kademe

2018 Ocak 

Maaşı  

(Ek 

Ödeme 

Artışı 

Hariç) 

(TL)

Ek 

Ödeme 

Artışı 

2018  

(TL)

2018 

Ocak 

Maaşı 

(Ek 

Ödeme 

Artışı 

dahil) 

(TL)

Ek 

Ödeme 

Artışı 

Dahil 

2017’e 

Göre 

Artış  

(%)

2019 

Temmuz 

Maaşı (Ek 

Ödeme 

Artışı 

Hariç) 

(TL)

Ek 

Ödeme 

Artışı 

2019 

(TL)

2019 

Temmuz 

Maaşı (Ek 

Ödeme 

Artışı 

dahil) 

(TL)

Ek 

Ödeme 

Artışı 

Dahil 

2017’ye 

Göre 

Artış 

(%)

Şef  5/1 2.849,34  101,47  2.950,81  7,70% 3.220,30  114,68  3.334,98  21,73%

Şef 1/1 3.372,16  101,47  3.473,63  7,13% 3.814,43  114,68  3.929,11  21,18%

(*)  Tablonun hazırlandığı tarihte fazla çalışma ücreti, 2018 ve 2019 yılları bütçe kanunu fazla çalışma ücreti henüz bilinmediğinden 2017 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu hükümleri  
 çerçevesinde saat başı 1,83.-TL üzerinden hesaplanmıştır. Dolayısıyla söz konusu rakamlar 2018 ve 2019 yılları için artacaktır.

(**) ÖGHT: Özel ve Gece Hizmetleri Talimatnamesi

(*)  Kurs Görevi için fazla çalışma ücreti, 2018 ve 2019 yılları bütçe kanunu fazla çalışma ücreti henüz bilinmediğinden 2017 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu hükümleri çerçevesinde  
 saat başı 1,83.-TL üzerinden hesaplanmıştır. Dolayısıyla söz konusu rakamlar 2018 ve 2019 yılları için artacaktır.
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18. Hacca gitmeye hak kazanan ama yasal izni kalmayan memurların hac süresince ücretsiz izinli sayılmasını sağladık.

19. Kamu görevlilerinin Cuma günü öğle arası izinlerini Cuma namazı vaktini de içine alacak şekilde düzenleyen Cuma izniyle 
ilgili 2016/1 sayılı Başbakanlık Genelgesi uygulamasının sürdürülmesini sağladık.

20. Kamu görevlilerine emekli olduklarında 375 sayılı KHK uyarınca ödenen tazminat tutarının 2018 yılının birinci altı ayda 1.448 
TL olarak artırılmasını sağladık. 

21. Hizmet tahsisli konutlardan yararlanma sürelerinin sıra tahsisli konutlara ilişkin puanlamada dikkate alınmayabileceğini 
sağladık.

22. Aile yardımı ödeneğinde bildirim süresini kaçıran personelin geriye dönük bu haktan faydalanmasını sağladık.

23. Kamu kurumlarının kreş hizmeti sunma konusunda ihtimam göstermesi gerektiği hükmünü getirdik.

24. Aile yardımı ödeneğinin en az %40 engeli bulunan çocuklar için %50 artırımlı ödenmesini sağladık.

25. Kamu avukatlarına ödenen vekâlet ücretinin aylık üst sınırının aylık 2.136 TL olmasını sağladık.

26. Kamu avukatlarına dava için her göreve çıktıklarında günlük ödeme yapılmasını elde ettik. 

27. Biyologlara açık çalışma mahallindeki görev yaptıkları her gün için 3 puan (30,45 TL) fazla ödemenin yapılmasını sağladık.

28. Harcırah kanunu uygulamasında memuriyet mahallini kamu personelinin lehine olacak şekilde yeniden tanımladık.

29. Kamu misafirhanelerinden kamu personelinin yararlanmasının kapsamını tedavi maksatlı ve yükseköğrenim gören çocukları 
açısından genişlettik.

30. Yemek hizmetinin sunulmasında helal gıda sertifikalı ürünlerin kullanılmasında ihtimam gösterilmesi hükmün getirdik.

31. Gösterge rakamına bağlanan (750) toplu sözleşme ikramiyesi ödenmeye devam edilecek.

32. Sözleşmeli personelin ücretlerinin belirlenmesinde kamu kurum ve kuruluşlarında geçen bütün sürelerin dikkate alınmasını 
sağladık.

33. Kurum tabiplerine 120 TL ilave ödeme sağladık.

34. Öğretmenlerin eğitim ve öğretim tazminatları, 2018 ve 2018 yıllarında da artırımlı olarak ödenmeye devam edecek

 2. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kazandığımız, öğretmenlere eğitim-öğretim tazminatının %20,56 oranında 
artırımlı olarak ödenmesi kazanımımız, 2018 ve 2019 yılları için de uygulanmaya devam edecektir.

ÖĞRETMENLERİN 
EĞİTİM-ÖĞRETİM 
TAZMİNATI ARTIŞI

OCAK 2018 TEMMUZ 2018 OCAK 2019 TEMMUZ 2019

120,56 (1.223,37.-TL)
115,56 (1.172,63.-TL)
105,56 (1.071,16.-TL)

120,56 (1.266,19.-TL)
115,56 (1.213,68.-TL)

105,56 (1.108,65.-TL)

120,56 (1.316,85.-TL)
115,56 (1.262,24.-TL)
105,56 (1.153,01.-TL)

120,56 (1.382,69.-TL)
115,56 (1.325,35.-TL)
105,56 (1.210,66.-TL)
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35. Nöbet Görevine Ücret Ödenmeye Devam Edecek

 Eğitim-Bir-Sen’in uzun uğraşları neticesinde, nöbete ücret ödenmesi talebimiz kabul edildi. Buna göre, mesleki eğitim 
merkezleri de dâhil olmak üzere örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatına göre fiilen nöbet görevini yerine getiren müdür 
yardımcıları ile öğretmenlere, 2018 ve 2019 yılları için haftada 3 saat ek ders ücreti ödenecektir.

ÖĞRETMENLERİN 
NÖBET ÜCRETİ

(AYLIK)

OCAK 2018 TEMMUZ 2018 OCAK 2019 TEMMUZ 2019

179,44.-TL 185,73.-TL 193,16.-TL 202,81.-TL

36. Sınav Ücretleri Artırımlı Ödenmeye Devam Edecek

 Milli Eğitim Bakanlığınca hafta sonu yapılan merkezi sınavlarda görev alan eğitim çalışanlarına, ek ders ücreti yerine 18.01.2012 
tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre (sınav 
gözetmeni için 1600 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı tutarında) sınav görev ücreti ödenmesine devam 
edilecektir. 

ÖĞRETMENLERİN 
SINAV NÖBET ÜCRETİ

(OTURUM BAŞINA)

OCAK 2018 TEMMUZ 2018 OCAK 2019 TEMMUZ 2019

170,90.-TL 176,88.-TL 183,96.-TL 193,16.-TL

37. Yabancı Dil Sınavlarında Her Bir Komisyon Üyeliğine Ücret Ödenmeye Devam Edilecek

 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 için ayrı ayrı ücret ödenecektir.

38. İLKSAN Üyeliğinin İsteğe Bağlı Olmasına Devam Edilecek

 4357 sayılı Kanuna göre zorunlu olarak İLKSAN’a üye olan personelin, İLKSAN üyeliğinin isteğe bağlı hale geldi. Buna göre 
isteyen üyeler İLKSAN üyeliğinden ayrılarak aidat ödemekten kurtulabileceklerdir.

 (Geçmiş Dönemlerde Elde Edilen ve 2018-2019 Yıllarında Da Devam Edecek Olan Kazanımlar)

39. Doçentlik sınavlarında jüri üyesi olarak görevlendirilen öğretim üyelerine her bir jüri üyeliği için 4500 gösterge rakamı (2018 
Ocak itibariyle 480,66.-TL), yardımcı doçent, doçent ve profesör atama jürilerinde görev alan öğretim üyelerine ise 3000 
gösterge rakamı (2018 Ocak itibariyle 320,44.-TL) üzerinden jüri üyeliği ödenmesine devam edilecek.

40. 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.  

41. Ders dışı eğitim çalışmaları kapsamında öğretmenlerin alabileceği ek ders saati sayısı sınırına ilişkin yüzde 20 artırım 
uygulanması devam edecek.
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53. Müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, 
kütüphaneci, kitap patoloğu ve sosyolog unvanlı kamu 
görevlilerine; iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve 
mali sorumluluk zammı cetvelinin (B) bölümünün 4. 
sırasında öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük 
zammı puanları ile (E) ‘Teknik Hizmetler’ bölümünün 
1. sırasının (d) bendinde öngörülen tazminat ve ek 
tazminat oranları uygulanmaya devam edilecek.

54. 4/C’li personel aile yardımı almaya devam edecek.

55. Taşınır kayıt kontrol yetkilisi ve taşınır mal sorumlusu 
olarak görevlendirilenler, mali sorumluluk zammı 
almaya devam edecek.

56. 4/C’li personel, ayda 50 saati geçmemek üzere fazla 
çalışma ücreti almaya devam edecek.

57. Burs alan ya da devlet tarafından okutulan çocuklar için 
de aile yardımı ödeneğinin verilmesine devam edilecek.

58. İtfaiye unvanlı kadroların hizmet sınıfının GİH olarak 
uygulanmasına ve KİT’lere bağlı ortaklıklarda görev 
yapan ARFF ve itfaiye memurlarının sosyal güvenlik 
işlemleri Genel İdari Hizmetler sınıfı kapsamında 
yürütülmeye devam edilecek.

59. Seyyar görev tazminatının il sınırı esasıyla ödenmesine 
devam edilmesini sağladık.

60. Yükseköğretim kurumlarının disiplin kurullarında 
sendika temsilcisinin bulundurulması uygulamasına 
devam edilecek.

61. Akademisyenlere Yükseköğretim Tazminatı 
ödenmesine devam edilecek. 2013 yılı toplu sözleşme 
görüşmelerinde, öğretim elemanlarının ücretlerinin 
artışı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, YÖK 
ve Sendikamızın ortak çalışma yapması kararı sonrası 
girişimlerimiz neticesinde, öğretim elemanlarına 
yükseköğretim tazminatı elde ettik.

42. Sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü kapsamında 
ek ders ücreti ödenmesine ilişkin görev sayısı 
sınırlamasının uygulanmamasına devam edilecek.

43. Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile diğer 
kurumlarda geçici görevlendirilen yöneticilerin daha 
fazla tutarda olan ek ders ücretinden yararlandırılmaya 
devam edilecek.

44. 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.

45. İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerine 
haftada 2 saat artırımlı ilave ek ders ücreti ödenmesine 
devam edilecek,

46. Ek ders ücretinin yüksek lisans yapmış olanlara yüzde 
5, doktora yapmış olanlara %15 artırımlı ödenmesine 
devam edilecek,

47. Maarif müfettişlerine ve müfettiş yardımcılarına avans 
ödenmesine devam edilecek.

48. Müdür ve Müdür başyardımcılarının 6 saat ders 
yükümlülüğünün 2 saat olarak uygulanmasına devam 
edilecek.

49. Üniversite genel sekreter yardımcılarının ek 
göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi için düzenleme 
çalışması yapılacak.

50. Sivil Savunma Uzmanlarının özel hizmet tazminatlarının 
5 puan artırımlı olarak ödenmesine devam edilecek.

51. Koruma ve Güvenlik Görevlilerinin ek ödeme puanlarının 
5 puan artırımlı olarak ödenmesine devam edilecek. 

52. Yangına müdahale sırasında vefat eden veya malul 
kalan itfaiye personeline ödenecek 97 bin TL ile 73 bin 
TL tutarında mali kapsamı yüksek sosyal haklar devam 
edecek.
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62. Akademisyenlere Akademik Teşvik Ödeneği 
ödenmesine devam edilecek. Yükseköğretim 
tazminatının yolunu açan mücadelemiz sırasında, 
akademik çalışmaları teşvik edecek nitelikte ilave bir 
mali hak ihdası yönündeki girişimlerimiz neticesinde 
öğretim elemanları için akademik teşvik ödeneğini elde 
ettik.

63. Kamu görevlilerine yapılan giyecek yardımının ilgili 
Yönetmelik uyarınca belirlenen fiyatlar esas alınarak 
nakdi yapılmasına devam edilecek.

64. Programlayıcı ve çözümleyici unvanlı personelin İş 
Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk 
Zammı Cetvelinde öngörülen tazminat ve ek tazminat 
oranlarından faydalanmaya devam edecek.

65. Sözleşmeli personel yemek yardımından faydalanmaya 
devam edecek.

66. Engelli kamu görevlilerine mesleki uyum eğitimi 
verilmesini, fiziki çalışma koşulları iyileştirilmesini, kuru 
tarafından görevlendirilmeleri halinde refakatçilerin 
kendilerine eşlik etmesini ve kamu konutlarından 
pozitif ayrıcalık kapsamında öncelikli yararlanmalarına 
yönelik ihtimam gösterilmesini hükmünü elde ettik.
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ders ücreti ödenmesi sağlanmalıdır. (Hayat Boyu 
Öğrenme Genel Müdürlüğü).

3. Halk eğitimi merkezleri ve okullarda ücretsiz 
olarak verilecek takviye kurslarında görev alacak 
öğretmen ve yönetici haricindeki personelin 
fazla çalışmalarının ücretlendirilmesi konusunda 
düzenleme yapılmalıdır. (Hayat Boyu Öğrenme 
Genel Müdürlüğü).

. 4 Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri alanında 
görev yapan öğretmenlerden istekli olanların, 
hizmet içi eğitim kurslarına alınarak rehberlik 
alanına geçişlerine imkan tanınmalıdır. (Öğretmen 
Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)

. 5 İlgili mevzuatı gereğince eğitim kurumlarında 
görevli yönetici ve öğretmenlerce fiilen yerine 
getirilen nöbet görevi karşılığında, nöbet tutulan 
her gün için ek ders ücreti ödenmesi sağlanmalıdır. 
(Strateji Geliştirme Başkanlığı – İnsan Hakları Genel 
Müdürlüğü)

6. 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, 

 MİLLÎ	 EĞİTİM	 BAKANLIĞI	 NİSAN	 2015	 YILI	
KURUM	İDARİ	KURULU	ÇALIŞMA	RAPORU

 Millî Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu Nisan 
2015 toplantısı, Kurul Başkanı Müsteşar Yardımcısı 
V. Salih ÇELİK başkanlığında 28/04/2015 
tarihinde yapılmış; toplantıda, Eğitimciler Birliği 
Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Genel Başkanlığının 
Kurum İdari Kuruluna sunmuş olduğu öneriler 
değerlendirilmiştir.

 Kurum İdari Kurulu çalışmaları 03/07/2015 
tarihinde tamamlanarak Nisan 2015 Çalışma 
Raporu aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.

1. Milli Eğitim Bakanlığının eğitim ve öğretim hizmetleri 
sınıfı dışındaki kadrolarında görev yapan 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 yararlandırılmayı; 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 %15’lik 
kontenjan içinde değerlendirilmelidir (Ortaöğretim 
Genel Müdürlüğü).

2. Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin hafta 
içi mesai saatleri dışında veya hafta sonları 
yapılmakta olan yüz yüze eğitimlerinde görev alan 
yönetici ve öğretmenlere de, Milli Eğitim Bakanlığı 
Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme 
Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici 
ve öğretmenlere uygulandığı gibi artırımlı ek 

III.	KURUM	İDARİ	KURULU	ÇALIŞMA	RAPORLARI
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4. Okul öncesi eğitim çağındaki çocuğu bulunan 
personelin çocukları için, Bakanlık merkez 
teşkilatı binasının uygun bir bölümüne ya da çevre 
okullardan birine (Namık Kemal Ortaokulu/Mimar 
Kemal İlkokulu gibi) çocuklarını bırakabilecekleri 
okul öncesi sınıfı oluşturulmalıdır. (Temel Eğitim 
Genel Müdürlüğü)

5. Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi 
Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi 
kapsamında açılan kurslarla ilgili iş ve işlemleri 
yürütmek amacıyla birden fazla alan yöneticilere 
de yönetim görevi karşılığında ayrıca ek ders 
ücreti ödenmesi noktasında gerekli düzenlemeler 
yapılmalıdır. (Hayat Boyu Öğrenme Genel 
Müdürlüğü)

6. Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin 
Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara dair 
2006/11350 sayılı Bakanlar kurulu Kararının, 
günümüz koşullarına uygun olarak güncellenmesi 
konusunda gerekli çalışmalar tamamlanmalıdır. 
(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)

7. 23.08.2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet 
Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 
ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme 
hükümleri çerçevesinde nöbet ücreti ödenecek 
olması dikkate alınarak kurum içi dengenin ve 
çalışma barışının devamı için müdür ve müdür 

18.01.2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar az 
olmamak üzere belirlenmesi hususunda gerekli 
çalışma tamamlanmalıdır. (Strateji Geliştirme 
Başkanlığı – İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

	 MİLLÎ	 EĞİTİM	 BAKANLIĞI	 EKİM	 2015	 YILI	
KURUM	İDARİ	KURULU	ÇALIŞMA	RAPORU

 Millî Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu 
Ekim 2015 toplantısı, Kurul Başkanı Müsteşar 
Yardımcısı V. Salih ÇELİK başkanlığında 27.10.2015 
tarihinde yapılmış; toplantıda, Eğitimciler Birliği 
Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Genel Başkanlığının 
Kurum İdari Kurulu’nda sunmuş olduğu öneriler 
değerlendirilmiştir.

 Kurum İdari Kurulu çalışmaları 24.11.2015 tarihinde 
tamamlanarak Ekim 2015 Çalışma Raporu aşağıdaki 
şekilde sonuçlandırılmıştır.

. 1 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri alanında 
görev yapan öğretmenlerden istekli olanların, 
hizmet içi eğitim kurslarına alınarak rehberlik 
alanına geçişlerine imkan tanınmalıdır. (Öğretmen 
Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)

2. Haftalık ders programlarının belirlenmesinde 
öğretmenlerden engelli çocuğu bulunanların gün 
ve saat tercihlerine öncelik verilmesi hususunda 
düzenleme yapılması sağlanmalıdır. (Din Öğretimi 
Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)

. 3 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız 
Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 
17’nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde 
yer alan “Kurumlarda öğretmen olup da görevli 
bulundukları yerde çocuklarının devam edeceği 
düzeyde okul bulunmayanların çocukları” 
ifadesindeki “düzeyde” ibaresi “türde” olarak 
değiştirilmelidir. (Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)
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olanlar ile zorunlu hizmet alanlarında çalışıyorken 
zorunlu hizmet yükümlülüğü kaldırılanlardan 
halen buralarda görev yapanların hizmet puanları, 
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve 
Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Hizmet puanları” 
başlıklı 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası hükmü 
çerçevesinde hesaplanması

4. 06.05.2010 tarihinden önce diğer Bakanlıklarda 
eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki 
diğer sınıflarda görev yapmakta iken söz konusu 
tarihten sonra Millî Eğitim Bakanlığına öğretmen 
olarak atananlardan, söz konusu kurumlarda 
zorunlu hizmet yükümlülüğünü tamamlamış ya da 
Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 
kapsamında 4, 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde 
çalışmış olanlara da zorunlu hizmet yükümlülüğü 
muafiyeti getirilmesi

5. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin 
Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslara Dair 
2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, kurum 
içi çalışma barışını ve ücret dengesini sağlayacak 
şekilde güncellenmesi konusunda gerekli 
çalışmalar tamamlanması

6. 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 

başyardımcılarına ilave ek ders ücreti ödenmesi 
noktasında gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 
(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)

 MİLLÎ	 EĞİTİM	 BAKANLIĞI	 NİSAN	 2016	 YILI	
KURUM	İDARİ	KURULU	ÇALIŞMA	RAPORU

 Millî Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu Nisan 
2016 toplantısı, Kurul Başkanı Müsteşar Yardımcısı 
Yusuf  BÜYÜK başkanlığında yapılmış olup yapılan 
toplantıda, Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim 
Bir-Sen) Genel Başkanlığının Kurum İdari Kuruluna 
sunmuş olduğu öneriler değerlendirilmiştir

 Kurum İdari Kurulu çalışmaları 28/06/2016 
tarihinde tamamlanarak Nisan 2016 Çalışma 
Raporu aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.

1. 3. Dönem Hizmet Kolu Toplu Sözleşmesinin “Örgün 
eğitim kurumlarında ek ders ücreti” başlıklı 22 nci 
maddesinde yer alan, “Örgün eğitim kurumlarında 
(mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde 
eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma 
günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet 
görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren 
müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılında 
haftada 2 saati ve 2017 yılında ise haftada 3 saati 
geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir” hükmüne 
rağmen, ilköğretim kurumlarında görevli müdür 
yardımcılarına mevzuatın yorumlanmasından 
kaynaklı ödenmeyen nöbet ücreti konusunda 
ya ilgili mevzuatında değişiklik yapılması ya da 
ödemenin mümkün olduğu noktasında genel bir 
yazı yazılması 

2. Görevde yükselme sınavına göre yapılan atama 
sürecinde boş kalan münhal şef ve memur kadroları 
için görevde yükselme sınavı başarı sırasına göre 
atama yapılması

3. Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamladığı halde 
zorunlu hizmet alanlarına kendi istekleriyle atanmış 
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14. Engelli yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarına, 
memur kadrolarına sınavsız geçme hakkı tanınması

15. Takviye kursları vb surette öğrenim gören örgün 
eğitim öğrencilerinin bulunduğu halk eğitim 
merkezlerinde görevli personele, nöbet görevi 
karşılığı ek ders ücreti ödenmesi

16. Zorunlu hizmet yükümlüsü olmayan öğretmenlerin 
istemleri üzerine zorunlu hizmet bölgelerine 
atanmalarında, kadrolarının bulunduğu eğitim 
kurumunda üç yıllık çalışma süresini tamamlama 
şartı aranmaması konularında Bakanlığımız 
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce çalışma 
başlatılması,

17. 19 uncu Millî Eğitim Şurasında karar altına alınan 
Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinin 
öğretim programları ve ders çizelgelerinden “Alkollü 
içki ve kokteyl hazırlama” dersinin kaldırılması ile 
Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinde 10. 
sınıftan itibaren staj amacıyla tesis ve kurumlara 
gönderilen öğrencilerin alkollü içki servisi yapılan 
ya da alkollü içecek hazırlanan bölümlerde staj 
faaliyeti yapmalarının kaldırılması noktasında 
gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmesi

18. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının “Öğretmenlik 
Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”na ilişkin 
20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı kararında, tüm seçmeli 
derslerin hangi branş öğretmenleri tarafından 
okutulacağını kapsayacak şekilde düzenleme 
yapılması konularında Bakanlığımız Talim ve 
Terbiye Kurulunca çalışma başlatılması

19. Meslekî eğitim veren ortaöğretim kurumları, 
öğretmenevleri, akşam sanat okulu ve mesleki 
eğitim merkezleri müdürlükleri ile okul aile 
birliklerinin işveren sıfatıyla Sosyal Güvenlik 
Kurumu başta olmak üzere kurum ve kuruluşlara 
yönelik bildirim, ceza ve ödemelerinin, ilçe/il 
milli eğitim müdürlükleri eliyle gerçekleştirilmesi 
noktasında düzenleme yapılması sağlanması

olarak fazla çalışma karşılığı ücret ya da izin hakkı 
verilmesi konusunda düzenleme yapılması

7. Öğretmenlere 2016 yılı yaz ayları içinde alan 
değişikliği hakkı verilmeli; alan değişikliği işlemi 
takvime bağlanarak bir an önce gerçekleştirilmesi

8.  En az 4 yıl süreli lisans öğrenimi gören çocuğu 
bulunan dul kadın öğretmenlerin, çocuklarının 
öğrenim gördükleri yerlere, mazerete bağlı yer 
değişikliği hakkı konusunda öncelik verilmesi 
veya öğrenim görülen yerde geçici görevlendirme 
yapılabilmesi noktasında düzenleme yapılması

9. Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin hafta içi 
mesai saatleri dışında veya hafta sonu yapılmakta 
olan yüz yüze eğitimlerinde görev alan yönetici ve 
öğretmenlere de Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve 
Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları 
Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve 
öğretmenler gibi artırımlı ek ders ücreti ödenmesi 
sağlanması

10. Aday öğretmenlerin yetiştirilme sürecinde görev 
alan danışman öğretmenlere ücret/ek ders ücreti 
ödenmesi

11. Öğretmenlerin, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı dönem 
sonu seminer çalışmalarının, istemlerine göre yaz 
tatillerini geçirdikleri adreslerde, ikametlerine 
en yakın hizmet içi eğitimin verildiği mahalde 
ya da memleketlerinde yapabilmelerine imkân 
sağlanmalıdır.

12. Engel derecesi %40 ve üzeri olan bedensel engelli 
öğretmenlerin, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen 
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53 üncü 
maddesi kapsamı dışında değerlendirilmeleri 
konusunda düzenleme yapılması

13. Anasınıflarında görevli öğretmenlere, fiilen görev 
yapılan her gün için ilave 2 saat ek ders ücreti 
ödenmesi
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merciiler nezdinde çalışma yapılması; mevcut 
sözleşmeli öğretmenlerin aile bütünlüğü ve sağlık 
durumuna bağlı yer değişikliği ve izin hakları başta 
olmak üzere kadrolu öğretmenlerin sahip olduğu 
haklardan faydalandırılmaları sağlanmalıdır.

 2.  Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin 
Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara dair 
2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, kurum 
içi çalışma barışını ve ücret dengesini sağlayacak 
şekilde güncellenmesi konusunda gerekli 
çalışmalar tamamlanmalıdır.

 3.  Öğretmenlere, 2017 yılı yaz ayları içinde alan 
değişikliği hakkı verilmeli; alan değişikliği 
işlemi takvime bağlanarak bir an önce 
gerçekleştirilmelidir.

 4.  İkili öğretim yapılan okullarda görev yapanlar başta 
olmak üzere, günlük ve haftalık çalışma süresinin 
üzerinde çalışma yapan hizmetlilerden yeterli 
personel bulunmaması sebebiyle fazla çalışma 
karşılığı izin hakkı verilmeyenlere, isteklerine bağlı 
olarak fazla çalışma karşılığı ücret ya da izin hakkı 
verilmesi konusunda düzenleme yapılmalıdır.

 5.  Atama yapılamayan boş engelli öğretmen 
kadrolarına engelli öğretmen ataması yapılmalıdır.

 6.  Engelli yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarına, 
memur kadrolarına sınavsız geçme hakkı 
tanınmalıdır.

20. Aday öğretmenlere halen Öğretim Yılına Hazırlık 
Ödeneği ödemeyen il milli eğitim müdürlükleri 
bulunmakta olup söz konusu ödemenin eğitim-
öğretim yılı tamamlanmadan bir an evvel ödenmesi 
noktasında tüm illeri kapsayan genel bir yazı 
gönderilmesi konularında Bakanlığımız Strateji 
Geliştirme Başkanlığınca çalışma başlatılması

21. 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 hükmünde 
yer alan “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 Milli 
Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinden en azının 
üç katını geçmemek kaydıyla maddi imkânlardan 
yoksun bulunmak” ibaresindeki “üç katını” ibaresi, 
“yedi katını” şeklinde değiştirilmesi konusunda 
Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 
çalışma başlatılması.

 MİLLÎ	 EĞİTİM	 BAKANLIĞI	 NİSAN	 2017	 YILI	
KURUM	İDARİ	KURULU	ÇALIŞMA	RAPORU

 Millî Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu Nisan 2017 
toplantısı, Kurul Başkanı Müsteşar Yardımcısı Yusuf 
BÜYÜK başkanlığında 26.04.2017 tarihinde yapılmış 
ve toplantı sonucunda, Eğitimciler Birliği Sendikası 
(Eğitim Bir-Sen) Genel Başkanlığının Kurum İdari 
Kuruluna aşağıda sunmuş olduğu önerilerin 
Bakanlığımızın ilgili birimlerince değerlendirilmesi 
uygun görülmüştür:

1.  Sözleşmeli öğretmen yerine kadrolu öğretmen 
istihdamının yapılması; mevcut sözleşmeli 
öğretmenlerin kadroya geçirilmesi için ilgili 
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13.  Anasınıflarında görevli öğretmenlere, fiilen görev 
yapılan her gün için ilave 2 saat ek ders ücreti 
ödenmelidir.

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

 15. 01/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Millî Eğitim 
Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve 
Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ve ilgili yıl toplu 
sözleşme hükümleri çerçevesinde, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 
(B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen 
statüsünde görev yapan personele ödenen ek ders 
ücretlerinin, 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesi 
kapsamında prime esas kazanca dâhil edilmemesi 
noktasında 01/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararında gerekli düzenlemelerin 
yapılması noktasında girişimde bulunulmalıdır.

 16. Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde 
Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme 
Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik 
çerçevesinde iller arası isteğe bağlı yer değiştirme 
isteminde bulunabilmek için bulundukları ilde 
kesintisiz görev yapma süresi 5 yıldan 3 yıla 
indirilmelidir.

 17. Eğitim kurumu müdürlerinin muhakkik olarak 
görevlendirilmeleri halinde, görevlendirme başına 
ek ders ücreti ödenmesi ve bu görev ile ilgili idari 
giderlerin karşılanması noktasında düzenleme 
yapılmalıdır.

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

8.  Aday öğretmenlerin yetiştirilme sürecinde görev 
alan danışman öğretmenlere ücret/ek ders ücreti 
ödenmelidir.

9.  Görev tanımlarında nöbet görevi bulunan ve/veya 
ilgili mevzuatı gereği nöbet görevi bulunan eğitim 
kurumlarında görevli personele, nöbet görevi 
karşılığı ek ders ücreti ödenmelidir.

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

11.  06.05.2010 tarihinden önce diğer bakanlıklarda 
eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki hizmet 
sınıflarında görev yapmakta iken söz konusu 
tarihten sonra Millî Eğitim Bakanlığına öğretmen 
olarak atananlardan söz konusu kurumlarda 
zorunlu hizmet yükümlülüğünü tamamlamış ya da 
Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 
kapsamında 4, 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde 
çalışmış olanlara da, zorunlu hizmet yükümlülüğü 
muafiyeti getirilmelidir.

12.  Zorunlu hizmet yükümlüsü olmayan öğretmenlerin 
istemleri üzerine zorunlu hizmet bölgelerine 
atanmalarında, kadrolarının bulunduğu eğitim 
kurumunda üç yıllık çalışma süresini tamamlama 
şartı aranmamalıdır.
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Bakanlığı okul pansiyon ücretinden en azının dört 
katını geçmemek kaydıyla maddi imkânlardan 
yoksun bulunmak” ibaresindeki “dört katını” ibaresi, 
“yedi katını” şeklinde değiştirilmelidir.

22. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda 
Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul 
Pansiyonları Yönetmeliği kapsamında GİHS, TİS 
ve YHS kadrolarında çalışan personelin çocukları 
için bahse konu yönetmelikle tanınan haklar 
bakımından münhasır kontenjan ayrılmalıdır. (21. 
ve 22. önerilerin Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 
değerlendirilmesi.)

23.  19 uncu Millî Eğitim Şurasında karar altına alınan 
anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinin 
öğretim programları ve ders çizelgelerinden “Alkollü 
içki ve kokteyl hazırlama” dersinin kaldırılması ile 
Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinde 10. 
sınıftan itibaren staj amacıyla tesis ve kurumlara 
gönderilen öğrencilerin alkollü içki servisi yapılan 
ya da alkollü içecek hazırlanan bölümlerde staj 
faaliyeti yapmalarının kaldırılması noktasında 
gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmelidir. 
(23. önerinin Meslekî ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğünce değerlendirilmesi.)

24. Talim ve Terbiye Kurulunun “Öğretmenlik Alanları, 
Atama ve Ders Okutma Esasları”na ilişkin 
20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı kararında, tüm seçmeli 
derslerin hangi branş öğretmenleri tarafından 
okutulacağını kapsayacak şekilde düzenleme 
yapılmalıdır. (24. önerinin Talim ve Terbiye Kurulunca 
değerlendirilmesi.)

25.  Rehberlik öğretmenleri bakımından, asli görevleri ile 
bağdaşmayan, asli görevlerinden uzaklaşmalarına 
sebep olacak türden ilave görevler ve yükler getiren 
bir düzenleme yapılmamalıdır. (25. önerinin Özel 
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 
değerlendirilmesi.)

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

 19. Yurt içinde veya yurt dışında Bakanlık uhdesindeki 
başka bir göreve bir yıl veya daha az süreyle geçici 
veya sürekli olarak görevlendirilenlerin yönetici 
görevleri sona erdirilmemelidir. 

 20. Halen herhangi bir eğitim kurumunda müdür 
başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevini 
yürütenlerden görev süresini doldurmayanlar, farklı 
(müdür/müdür başyardımcısı) yönetim görevleri 
için görevlendirme başvurusunda bulunabilmelidir. 
(Yukarıdaki önerilerin İnsan Kaynakları Genel 
Müdürlüğünce değerlendirilmesi.)

21.  Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışan personel 
yönünden, parasız yatılılık ve bursluluk sınavına 
katılacak öğrencilerde aranacak şartlara dair “Millî 
Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, 
Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları 
Yönetmeliği 4 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü 
fıkralarında yer alan “Ailenin bir önceki mali yıla 
ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen 
net miktarın, içinde bulunulan mali yılın merkezi 
yönetim bütçe kanununda belirtilen Milli Eğitim 
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30. Meslekî eğitim veren ortaöğretim kurumları, 
öğretmenevleri, akşam sanat okulu ve mesleki 
eğitim merkezleri müdürlükleri ile okul aile 
birliklerinin işveren sıfatıyla Sosyal Güvenlik 
Kurumu başta olmak üzere kurum ve kuruluşlara 
yönelik bildirim, beyan, ceza ve ödemelerinin, ilçe/
il milli eğitim müdürlükleri eliyle gerçekleştirilmesi 
noktasında düzenleme yapılması sağlanmalıdır. 
(30. önerinin Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile 
ilgili öğretim dairelerince değerlendirilmesi.)

 MİLLÎ	 EĞİTİM	 BAKANLIĞI	 EKİM	 2017	 YILI	
KURUM	İDARİ	KURULU	ÇALIŞMA	RAPORU

 Millî Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu Ekim 2017 
toplantısı, Kurul Başkanı Müsteşar Yardımcısı Yusuf 
BÜYÜK başkanlığında 30.10.2017 tarihinde yapılmış 
ve toplantı sonucunda; Eğitimciler Birliği Sendikası 
Genel Başkanlığının Kurum İdari Kuruluna aşağıda 
sunmuş olduğu önerilerin Bakanlığımızın ilgili 
birimlerince değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

1-  Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamladığı halde 
zorunlu hizmet alanlarına kendi istekleriyle atanmış 
olanlar ile zorunlu hizmet alanlarında çalışıyorken 
zorunlu hizmet yükümlülüğü kaldırılanlardan 
halen buralarda görev yapanların hizmet puanları, 
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve 
Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Hizmet puanları” 
başlıklı 40’ıncı maddesinin altıncı fıkrası hükmü 
çerçevesinde hesaplanmalıdır.

26.  Kariyer basamaklarında yükselmeye yönelik olarak 
Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği hükümler göz 
önünde bulundurularak, yeniden uygulayabilmek 
amacıyla ilgili mevzuatında gerekli değişikliklerin 
yapılarak sınav açılması sağlanmalıdır. (26. 
önerinin Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel 
Müdürlüğünce değerlendirilmesi.)

27.  OHAL kapsamında haklarında Bakanlıkça ve/veya 
mülki idare amirliklerince açığa alınma/görevden 
uzaklaştırma tedbiri uygulananlardan sonrasında 
terör örgütüyle irtibatı/ilgisi bulunmadığı 
noktasında kovuşturmaya yer olmadığı/beraat 
benzeri adli karar bulunanların, görevlerine iadesi 
sağlanmalıdır.

 28. OHAL kapsamında haklarında Bakanlıkça ve/
veya mülki idare amirliklerince açığa alınma/
görevden uzaklaştırma tedbiri uygulananlar 
hakkında inceleme/soruşturma süreci ivedilikle 
tamamlanmalı; OHAL kapsamında çıkartılan 
kanun hükmünde kararnamelerle kamu göreviyle 
ilişiği kesilenlerden terör örgütüyle irtibatı/ilgisi 
bulunmadığı ortaya konulanların kanun hükmünde 
kararname ile görevlerine iadesi için girişimlerde 
bulunulmalıdır. (27. ve 28. önerilerin Teftiş Kurulu 
Başkanlığı ile  İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce 
değerlendirilmesi.)

29. 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. (29. önerinin öğretim dairelerince 
değerlendirilmesi.)
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üçüncü fıkrası kapsamında ek ders ücretinden 
yararlandırılmalarını sağlamaya yönelik düzenleme 
yapılmalıdır.

9-  Öğretmenliğe ilk defa atanacaklarda 40 yaş şartı-
nın arandığı dönem zarfında bu durumda olup da 
mahkeme kararına bağlı olarak öğretmen olarak 
atanmalarına rağmen aleyhine kesinleşen yargı 
kararı sonrası öğretmenlikle ilişiği kesinleşenlerin 
mağduriyetleri giderilmelidir. (Yukarıdaki önerilerin 
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce değerlendiril-
mesi.)

10-  Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce 
yurt içinde düzenlenen ve öğretmenlerin katılımının 
zorunlu tutulduğu her türlü eğitsel gezi, konferans, 
kurs ve seminerlerin hafta içi ve mesai saatleri 
içerisinde gerçekleştirilmesi; hafta sonları veya 
mesai saatleri dışında gerçekleştirilmesi hâlinde ise 
katılımcılara ek ders ücreti ödenmesi noktasında 
düzenleme yapılmalıdır. (10. önerinin Öğretmen 
Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile İnsan 
Kaynakları Genel Müdürlüğünce değerlendirilmesi.)

11-  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 ücreti ya da 
izinden yararlandırılmalarının sağlanması yönünde 
düzenleme yapılmalıdır. (11. önerinin öğretim 
dairelerince değerlendirilmesi.)

12- Meslekî eğitim veren ortaöğretim kurumları, 
öğretmenevleri, akşam sanat okulu ve mesleki 
eğitim merkezleri müdürlükleri ile okul aile 
birliklerinin işveren sıfatıyla Sosyal Güvenlik 
Kurumu başta olmak üzere kurum ve kuruluşlara 
yönelik bildirim, beyan, ceza ve ödemelerinin, ilçe/
il milli eğitim müdürlükleri eliyle gerçekleştirilmesi 

2-  06.05.2010 tarihinden önce diğer Bakanlıklarda 
eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer 
sınıflarda görev yapmakta iken söz konusu tarihten 
sonra Millî Eğitim Bakanlığına öğretmen olarak 
atananlardan söz konusu kurumlarda zorunlu 
hizmet yükümlülüğünü tamamlamış ya da Milli 
Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer 
Değiştirme Yönetmeliği kapsamında 4, 5 ve 6’ncı 
hizmet bölgelerinde çalışmış olanlara da zorunlu 
hizmet yükümlülüğü muafiyeti getirilmelidir.

3-  Eğitim kurumu müdürlerinin muhakkik olarak 
görevlendirilmeleri hâlinde, görevlendirme başına 
ücret ödenmesi ve bu görev ile ilgili idari giderlerin 
karşılanması noktasında düzenleme yapılmalıdır.

4-  Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları 
ivedilikle gerçekleştirilmeli ve en geç iki yıllık 
periyotlarla yinelenmelidir.

5-  Engelli yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarına, 
memur kadrolarına sınavsız geçme hakkı 
tanınmalıdır. 

6-  Görev tanımlarında nöbet görevi bulunan ve/veya 
ilgili mevzuatı gereği nöbet görevi bulunan eğitim 
kurumlarında görevli personele, nöbet görevi 
karşılığı ek ders ücreti ödenmelidir.

7- Yurt içinde veya yurt dışında Bakanlık uhdesindeki 
başka bir göreve bir yıl veya daha az süreyle geçici 
veya sürekli olarak görevlendirilenlerin yönetici 
görevlerinin devamı noktasında ilgili yönetmelikte 
düzenleme yapılmalıdır.

8- Bakanlık merkez teşkilatı bünyesinde soru 
hazırlama, inceleme veya değerlendirme yapmak 
üzere geçici olarak görevlendirilen bütün 
yönetici ve öğretmenlerin, Millî Eğitim Bakanlığı 
Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders 
Saatlerine İlişkin Kararın 16’ncı maddesinin 
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“yedi katını” şeklinde değiştirilmelidir. (16. önerinin 
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce değerlendirilmesi.)

17- Rehberlik alan öğretmenlerine, asıl görevleri ile 
bağdaşmayan ve asıl görevlerinden uzaklaşmaları-
na sebep olacak türden ilave görev ve yükler geti-
ren bir düzenleme yapılmamalıdır. (17. önerinin Özel 
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 
değerlendirilmesi.)

18-  OHAL kapsamında haklarında Bakanlıkça ve/veya 
mülki idare amirliklerince açığa alınma/görevden 
uzaklaştırma tedbiri uygulananlardan sonrasında 
terör örgütüyle irtibatı/ilgisi bulunmadığı 
noktasında kovuşturmaya yer olmadığı/beraat 
benzeri adli karar bulunanlar görevlerine iade 
edilmeli; kamu göreviyle ilişiği kesilenlerden 
terör örgütüyle irtibatı/ilgisi bulunmadığı ortaya 
konulanların görevlerine iadesi için girişimlerde 
bulunulmalıdır. (18. önerinin Teftiş Kurulu 
Başkanlığı ile İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce 
değerlendirilmesi.)

19- Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı birimlerinde 
görev yapan personelin okul öncesi eğitim çağı 
öncesi yaş grubundaki çocukları için kurum hizmet 
binalarında kreş ve gündüz bakımevleri açılmalıdır.

20-  25 Ağustos 2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan 2018-2019 yıllarını kapsayan 
4. Dönem Toplu Sözleşmenin ikinci kısım birinci 
bölümünün 27’nci maddesinde yer alan; “Bakanlıklar, 
bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların merkez teşkilatında 
görev yapan personele mesaiye geliş ve gidişleri için 
servis hizmeti sağlanır” hükmü gereğince Bakanlık 
merkez teşkilatı ile bağlı birimlerinde görev yapan 
personele servis hizmeti sağlanmalı; bu hizmet 
sağlanıncaya kadar personele ulaştırma bedeli 
ödenmelidir. (19. ve 20. önerilerin Destek Hizmetleri 
Genel Müdürlüğünce değerlendirilmesi.)

ile iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde 
eğitim kurumu yöneticilerini işveren vekili/
işveren olarak sorumlu tutulmamaları noktasında 
düzenleme yapılması sağlanmalıdır. (12. önerinin 
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile öğretim 
dairelerince değerlendirilmesi.)

13-  Kariyer basamaklarında yükselmeye yönelik olarak 
Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği hükümler göz 
önünde bulundurularak, yeniden uygulayabilmek 
amacıyla ilgili mevzuatında gerekli değişikliklerin 
yapılarak sınav açılması sağlanmalıdır.

14- Performans değerlendirmesi, dört yılda bir yazılı 
sınav, temel istihdam türü olarak sözleşmeli 
öğretmenlik ve rotasyon gibi kabulü ve de 
uygulanması mümkün olmayan Öğretmen Strateji 
Belgesi, eğitimin paydaşlarıyla istişare edilerek 
revize edilmelidir.

15- Pilot illerde uygulaması denenmeye başlanılan, 
öğretmen motivasyonunu olumsuz etkileyecek, 
çalışma barışını bozacak, kanuni dayanağı olmayan 
öğretmenlerin performans değerlendirmesi 
uygulamasına son verilmelidir. (13, 14 ve 15. 
önerilerin Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel 
Müdürlüğünce değerlendirilmesi.)

16-  Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışan personel 
yönünden, parasız yatılılık ve bursluluk sınavına 
katılacak öğrencilerde aranacak şartlara dair Millî 
Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, 
Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları 
Yönetmeliğinin 4’üncü maddesinin ikinci ve 
dördüncü fıkralarında yer alan “Ailenin bir önceki 
mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına 
düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın 
merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen Milli 
Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinden en azının 
dört katını geçmemek kaydıyla maddi imkânlardan 
yoksun bulunmak” ibaresindeki “dört katını” ibaresi, 
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Yönetmelik hükümleri kapsamında, atandıkları 
okulda asker öğretmen olarak görev yapabilmeleri 
sağlanmalıdır.

6. Aday öğretmenlerin yetiştirilme sürecinde görev 
alan danışman öğretmenlere ücret/ek ders ücreti 
ödenmelidir.

7. Görev tanımlarında nöbet görevi bulunan ve/veya 
ilgili mevzuatı gereği nöbet görevi verilen yönetici 
ve öğretmenlere, nöbet görevi karşılığı ek ders 
ücreti ödenmelidir.

8. Sözleşmeli öğretmen statüsünde istihdam edilen-
lerin, genel ve özel şartları sağlamaları halinde eği-
tim kurumları yöneticiliğine görevlendirilebilmeleri 
sağlanmalıdır. (Yukarıdaki önerilerin İnsan Kaynak-
ları Genel Müdürlüğünce değerlendirilmesi.)

9. Çalışma süreleri/mesai saatleri dışında ve öğret-
menlere ait dinlenme zamanlarında düzenlenecek 
İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) gruplarında 
görev alacak öğretmenlere, gönüllü olarak görev-
lendirilip görevlendirilmediklerine bakılmaksızın ek 
ders ücreti ödenmelidir. (9. önerinin Temel Eğitim 
Genel Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları Genel Müdür-
lüğünce değerlendirilmesi.)

10. Meslekî eğitim veren ortaöğretim kurumları, 
öğretmenevleri, akşam sanat okulu ve mesleki 
eğitim merkezleri müdürlükleri ile okul aile 

	 MİLLÎ	EĞİTİM	BAKANLIĞI	NİSAN	2018	
KURUM	İDARİ	KURULU	ÇALIŞMA	RAPORU

 Millî Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu Nisan 2018 
toplantısı, Kurul Başkanı Müsteşar Yardımcısı Yusuf 
BÜYÜK başkanlığında 05.04.2018 tarihinde yapılmış 
ve toplantı sonucunda, Eğitimciler Birliği Sendikası 
(Eğitim Bir-Sen) Genel Başkanlığının Kurum İdari 
Kuruluna sunmuş olduğu önerilerden aşağıda 
belirtilenlerin Bakanlığımızın ilgili birimlerince 
değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

1. Yurt içinde veya yurt dışında Bakanlık uhdesindeki 
başka bir göreve bir yıl veya daha az süreyle geçici 
veya sürekli olarak görevlendirilenlerin yöneticilik 
görevlerinin devamı noktasında düzenleme 
yapılmalıdır.

2. Öğretmenliğe ilk defa atanacaklarda 40 yaş 
şartının arandığı dönem zarfında bu durumda olup 
da mahkeme kararına bağlı olarak öğretmen olarak 
atanmalarına rağmen aleyhine kesinleşen yargı 
kararı sonrası öğretmenlikle ilişiği kesinleşenlerin 
mağduriyetleri giderilmelidir.

3. Eğitim kurumu müdürlerinin muhakkik 
görevlendirilmesi halinde görevlendirme başına 
ek ders ücreti ödenmesi ve bu görev ile ilgili idari 
giderlerin karşılanması noktasında düzenleme 
yapılmalıdır.

4. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında norm kadro 
açığı ile hizmet gereklerine göre belirlenen şef ve 
memur münhal kadroları için görevde yükselme ve 
unvan değişikliği sınavları yapılmalıdır.

5. Sözleşmeli öğretmenlerin, 1111 sayılı Kanunun 
ek 4’üncü maddesi ile 6.7.2005 tarihli ve 25867 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askerlik 
Yükümlülüğünü Millî Eğitim Bakanlığı Emrinde 
Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkında 
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Toplu Sözleşmenin ikinci kısım birinci bölümünün 
27’nci maddesinde yer alan; “Bakanlıklar, bağlı, 
ilgili ve ilişkili kuruluşların merkez teşkilatında 
görev yapan personele mesaiye geliş ve gidişleri 
için servis hizmeti sağlanır” hükmü gereğince, 
Bakanlığın merkez teşkilatı ile bağlı birimlerinde 
görev yapan personele servis hizmeti sağlanmalı; 
bu hizmet sağlanıncaya kadar personele ulaştırma 
bedeli ödenmelidir. (13. ve 14. önerilerin Destek 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünce değerlendirilmesi.)

15. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına karşı 
caydırıcılık sağlamak üzere; 

 (a) Eğitim ve öğretim hizmeti sunumu esnasında 
veya verilen eğitim ve öğretim hizmetinden 
kaynaklanan nedenlerle eğitim çalışanlarına karşı 
cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişilere yönelik 
hapis cezası verilmesi noktasında 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanununda,

 (b) Eğitim kurumlarında görev yapan personele 
karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla 
işlenen kasten yaralama suçunun tutuklama 
nedeni varsayılan suçlardan sayılması noktasında 
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda,

 (c) Eğitim ve öğretim hizmetinin sunumu sırasında 
veya bu görevlerden dolayı eğitim kurumlarında 
çalışan personele karşı işlenen suçlar sebebiyle 
ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan 
işlemler ve davalarda personelin talebi üzerine 
Bakanlıkça hukukî yardım yapılması noktasında 652 
sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede, 
düzenleme yapılması konularında girişimde 
bulunulmalıdır. (15. önerinin Hukuk Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünce değerlendirilmesi.)

 

birliklerinin işveren sıfatıyla Sosyal Güvenlik 
Kurumu başta olmak üzere kurum ve kuruluşlara 
yönelik bildirim, beyan, ceza ve ödemelerinin, ilçe/
il milli eğitim müdürlükleri eliyle gerçekleştirilmesi 
ile iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde 
eğitim kurumu yöneticilerini işveren vekili/
işveren olarak sorumlu tutulmamaları noktasında 
düzenleme yapılması sağlanmalıdır. (10. önerinin 
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Destek 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve öğretim dairelerince 
değerlendirilmesi.)

11. Kariyer basamaklarında yükselmenin, Anayasa 
Mahkemesinin iptal ettiği hükümler göz önünde 
bulundurularak ilgili mevzuatında gerekli 
değişikliklerin yapılması suretiyle yeniden 
uygulanması sağlanmalıdır. (11. önerinin Öğretmen 
Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce 
değerlendirilmesi.)

12. OHAL kapsamında haklarında Bakanlıkça ve/veya 
mülki idare amirliklerince açığa alınma/görevden 
uzaklaştırma tedbiri uygulananlardan daha 
sonra terör örgütüyle irtibatı/ilgisi bulunmadığı 
noktasında kovuşturmaya yer olmadığı/beraat 
benzeri adli karar verilenler görevlerine iade 
edilmeli; kamu göreviyle ilişiği kesilenlerden 
terör örgütüyle irtibatı/ilgisi bulunmadığı ortaya 
konulanların görevlerine iadesi için girişimde 
bulunulmalıdır. (12. önerinin Teftiş Kurulu 
Başkanlığı ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce 
değerlendirilmesi.)

13. Bakanlığın merkez teşkilatı ile bağlı birimlerinde 
görev yapan personelin okul öncesi eğitim çağı 
öncesi yaş grubundaki çocukları için kurum hizmet 
binalarında kreş ve gündüz bakımevleri açılmalıdır.

14. 25.8.2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan 2018-2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem 
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İdari Kurulu, kurum düzeyinde kamu görevlilerinin işyeri 
çalışma koşulları ve kanunların kamu görevlilerine eşit 
uygulanması konularında üst yöneticiye görüş bildirir. 
(4) Kurum İdari Kurullarında kurumsal nitelik taşımayan, 
kurum içi karar ve uygulamalarla çözülme imkanı 
bulunmayan sorun ve konularla ilgili olarak ancak tavsiye 
niteliğinde kararlar alınabilir. (5) Kurum İdari Kurullarında 
alınan kararlar kurum içi uygun araçlarla personele 
duyurulur. (6) Temsilcileri Kurum İdari Kuruluna katılacak 
sendikanın belirlenmesinde, 4688 sayılı Kanunun 30 uncu 
maddesi uyarınca o kurumda 15 mayıs tarihi itibarıyla 
yapılan sendika üye sayılarının belirlenmesine ilişkin tespit 
esas alınır. Bu tespite göre o kurumda en çok üyeye sahip 
sendikanın temsilcileri takip eden ekim ve nisan ayı Kurum 
İdari Kurulu toplantısına katılır. Yıl içerisinde sendika üye 
sayılarında meydana gelen değişiklikler dikkate alınmaz. 
(7) Sendikalar, Kurula katılacak temsilci sayısı kadar yedek 
temsilci belirler. Asıl üyenin katılamadığı toplantılara yedek 
üye iştirak eder.” hükmü yer almaktadır.

 Madde metni esas alındığında Kurum İdari Kurulu 
toplantılarının gündemini, kurum düzeyinde kamu 
görevlilerinin işyeri çalışma koşulları ve kanunların kamu 
görevlilerine eşit uygulanması konularında üst yöneticiye 
görüş bildirme hususunun oluşturduğu görülmektedir. 
Yine maddeye göre kurumsal nitelik taşımayan, kurum 
içi karar ve uygulamalarla çözülme imkânı bulunmayan 
sorun ve konularla ilgili olarak ancak tavsiye niteliğinde 
kararlar alınabileceği hüküm altına alınmıştır. Görüldüğü 
üzere yönetmelik düzenlemesinde kurum idari kurulu 
ve çalışma raporu gündemine esas alınacak konular 
genel olarak ifade edilmiş; ancak gerek toplantı gündemi 
gerekse toplantı sonucunda düzenlenen çalışma 
raporunda, hangi konuların yer alıp hangi konuların yer 
alamayacağına dair kesin bir ayrım yapılmamıştır. Bu 
itibarla “işyeri çalışma koşulları” ve “kurum içi karar ve 
uygulamalarla çözülme imkânı bulunmayan sorun ve 
konular” toplantı ve çalışma raporu gündeminde yer 
alabilmektedir. Bu doğrultuda bu konular ekseninde 
kurulun tarafı olan yetkili sendika tarafından gündeme 

	 MUHALEFET	ŞERHİ

 Çağımızda uygar dünyada çalışma ilişkilerinin ulaştığı 
düzey, aynı zamanda insanlığın genel anlamda 
gelişmişliğinin de bir göstergesi olarak kabul edilebilir. 
Çalışma hayatının sosyal tarafları arasında varolan “çıkar 
çatışması”nın, geçmiş dönemlerin aksine, artık doğrudan 
doğruya potansiyel güçlerin devreye sokulması yoluyla 
değil sosyal tarafların birbirleriyle veya kendi içlerinde 
gerçekleştirecekleri diyalog yoluyla çözülmesi fikri 
yaygınlık kazanmaktadır.

 Sosyal diyalog; en genel anlatımla demokratik siyasal rejimi 
benimsemiş ülkelerde sosyal taraf olarak nitelendirilen 
çalışan ve işveren üst örgütü temsilcilerinin toplumda 
yer alan diğer organize çıkar grubu temsilcileri ile birlikte 
temel ekonomik ve sosyal politikaların belirlenmesi ve 
uygulanmasına katılmaları olarak tanımlanmaktadır. Bir 
başka deyişle sosyal diyalog; sosyal taraf temsilcileri 
ile diğer organize çıkar grupları temsilcilerine makro 
düzeyde ekonomik ve sosyal politikaların belirlenmesi 
ve uygulanmasına katılma olanağı sağlayan yegâne 
mekanizmadır.

 20.4.2012 tarihli ve 28270 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul 
Ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu 
Personeli Danışma Kurulu Ve Kurum İdari Kurullarının 
Teşkili, Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik 
de bu amaçla yürürlüğe konulmuş sosyal diyalog 
mekanizmaları getiren bir düzenlemedir. Bu itibarla 
Yönetmelik hükümlerinin bu gözle görülüp buna göre 
yorumlanması gerekmektedir. Yönetmeliğin “Kurum İdari 
Kurulu” başlıklı 14 üncü maddesinde, “(1) Kurum İdari Kurulu, 
her kurum bünyesinde üst yöneticinin görevlendireceği bir 
yardımcısının veya insan kaynakları birim yöneticisinin 
başkanlığında iki birim yöneticisi ile kurumda en çok üyeye 
sahip sendikanın üç temsilcisinden oluşur. (2) Kurum 
İdari Kurulu toplantıları her yıl nisan ve ekim aylarında 
Kurul Başkanının belirleyeceği tarihte yapılır. (3) Kurum 
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sağlığı önlemleri, hayat standartının yükseltilmesi ve 
refahın sağlanması, değişik düzeylerde mesleki eğitim ve 
işbaşı eğitim düzenlemeleri, her türlü işten çıkarmalar, 
personel temsilcileri ile iletişim ve ilişkilerin yürütülmesi 
konularında izlenecek politikaların saptanması bu alanda 
yönetime katılma ve sosyal diyalog uygulamalarına konu 
olmaktadır.

 Bu doğrultuda Millî Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu 
Nisan 2018 toplantı gündemine taşıdığımız ve çalışma 
raporunda ele alınmasını talep ettiğimiz tekliflerimizden 
(1), (4), (11), (12), (19), (20) ve (23) üncü sıralarda yer alan 
teklifler, doğrudan doğruya “işyeri çalışma koşulları” 
kapsamında olup hiçbir gerekçe gösterilmeksizin çalışma 
raporunda yer verilmemesi hukuka ve mevzuata aykırıdır.

 Tekliflerin (1) inci maddesinde “1. Ö ğ r e t m e n l e r i m i z 
eğitimin niteliğine ve öğretmenin mesleki gelişimine hiçbir 
katkısının olmayacağı aksine kurumsal bütünlüğü, mesleki 
motivasyonu, çalışma barışını ve işbirliğini zedeleyeceği, 
öğretmenlik mesleğini örseleyeceği açık olan performans 
değerlendirme yönetmeliği yürürlüğe konulmamalıdır.” 
talebi ileri sürülmüştür. Performans değerlendirmesinin 
başlı başına çalışma koşulları içinde yer almasının 
yanında performans değerlendirmesi sonucunda ortaya 
konulması düşünülen performans puanlarının ek hizmet 
puanı ve başarı belgesi verilmesinde ve sözleşmeli 
öğretmenlerin sözleşmelerinin yenilenmesinde 
kullanılacağının öngörülmesi karşısında, bu durumun yer 
değişikliği, ilave mali hakların elde edilmesi, çalışmaya 
devamın sağlanması gibi çalışma koşulları içerisinde yer 
alan etkilerinin doğacağı açıktır. Bu itibarla söz konusu 
maddenin çalışma raporuna alınması gerekmektedir.

 Tekliflerin (4) üncü maddesinde, “4. Sözleşmeli öğretmen 
yerine kadrolu öğretmen istihdamının yapılması; mevcut 
sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi için ilgili 
merciiler nezdinde çalışma yapılması; mevcut sözleşmeli 
öğretmenlerin aile bütünlüğü ve sağlık durumuna bağlı 
yer değişikliği ve izin hakları başta olmak üzere kadrolu 

getirilen teklif ve taleplerin toplantı ve çalışma raporu 
gündemine alınması esastır.

 Yönetmelik hükümlerinden hangi somut konuların 
“işyeri çalışma koşulları” ve “kurum içi karar ve 
uygulamalarla çözülme imkânı bulunmayan sorun ve 
konular” kapsamında değerlendirileceği açıkça yer 
almamaktadır. Bu hususta Devlet Personel Başkanlığı’nın 
da açık bir görüşü bulunmamaktadır. Ancak sosyal 
diyalog mekanizmalarına dair uluslararası mevzuat 
hangi konuların “çalışma koşulları” başlığı altında 
görüşülebileceği hususunda açık ipuçları vermektedir.

 Nitekim tam üyelik müzakerelerini yürüttüğümüz ve ulusal 
eylem planı çerçevesinde iç hukukumuza dâhil etmek 
zorunda olduğumuz Avrupa Birliği’nin 11.3.2002 tarihli 
ve 2002/14/EC sayılı “Avrupa Topluluğu’nda Çalışanlara 
Bilgi Verme ve Danışmaya Yönelik Genel Bir Çerçeve 
Oluşturulmasına İlişkin Yönerge” hükmü gereğince 
çalışanların temsilcilerine işle ilgili gelişmeler, mevcut 
istihdam durumu, istihdamla ilgili yakın gelecekte ortaya 
çıkabilecek olası gelişmeler ile iş organizasyonundaki 
değişmeler hakkında bilgi vermek ve danışmakla 
yükümlüdürler. 2002/14/EC sayılı Yönerge, üye devletlerde 
bilgi verme ve danışmanın kapsamı, konuları, içeriğini, 
yöntemini yani, kiminle, ne zaman, hangi konularda 
gerçekleştirileceğini düzenlemektedir. Yönerge uyarınca, 
işverenin, işletmenin faaliyetleri hakkında çalışanlara 
bilgi sağlaması (information), açıklamalarda bulunması, 
işletme konseylerinde temsilcileri vasıtasıyla diyalog 
yoluyla görüşlerini alması, yasal düzenlemelerle 
garanti altına alınmıştır. Yönerge çerçevesinde 
organizasyon ve yapılanma, üretim araçlarının, çalışma 
yöntemlerinin ve performansın artırılması konularında 
çalışanlara danışılması, görüş ve önerilerinin alınması 
ve deneyimlerinden yararlanılması, işe alma, işin nasıl 
yapılacağının belirlenmesi ve dağıtımı, iş sınıflandırması 
ve değerlendirmesi, sosyal haklar ve ödemeler, yükselme 
ilkeleri, kariyer planlaması ve politikaları, çalışma 
koşulları, çalışma süreleri ve tatiller, iş güvenliği ve iş 
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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.” talebi ileri 
sürülmüştür. 657 sayılı Kanun’un 178 nci maddesinde 
haftalık çalışma sürelerini aşan kısımlar için koşula 
bağlı olarak fazla çalışma ücreti veya her 8 saatlik fazla 
çalışmaya karşılık bir iş günü izin hakkı tanınmıştır. 
Ancak personel yetersizliği gerekçe gösterilerek 
personelin bu haktan faydalandırılmaması nedeniyle 
söz konusu talep Kurum İdari Kurulu gündemine 
taşınmıştır. Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal ve 
Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 7 nci 
maddesi herkesin adil ve elverişli çalışma koşullarından 
faydalanmaya hakkı olduğunu belirttikten sonra, (d) 
bendinde dinlenme, boş zaman ve çalışma saatlerinin 
makul ölçülerde sınırlanması gereğini vurgulamaktadır. 
Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı (1996) ve Avrupa 
Birliği Temel Haklar Şartı (CFREU), işçilerin sağlık, güvenlik 
ve onurlarının korunması amacıyla çalışma saatlerinin 
sınırlandırılmasına ilişkin hükümler içermektedir. CFREU 
31 inci maddesinde, “adil ve hakkaniyete uygun çalışma 
koşulları” başlığı altında ikinci paragrafta her işçinin 
kendi sağlığı, emniyeti ve onuruna saygı gösteren çalışma 
koşullarından yararlanma, günlük ve haftalık dinlenme 
için azami çalışma saatlerinin sınırlandırılmasına, ücretli 
izin ve yıllık izin kullanmaya hakkı bulunduğuna ilişkin 
hükümler yer almaktadır. Bu itibarla söz konusu talebin 
çalışma koşulları kapsamında değerlendirilerek çalışma 
raporuna dâhil edilmesi gerekmektedir. Nitekim Nisan 
2017 tarihli Kurum İdari Kurulu Çalışma Raporunda söz 
konusu teklif, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce 
çalışma yapılması kararıyla birlikte çalışma raporuna 
alınmıştır.

 Tekliflerin (19) uncu maddesinde, “19.Bakanlıkça veya 
verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen 
ve öğretmenlerin katılımının zorunlu tutulduğu her türlü 
eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerin hafta içi ve 
mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilmelidir.” talebi ileri 

öğretmenlerin sahip olduğu haklardan faydalandırılmaları 
sağlanmalıdır.” talebi ileri sürülmüştür. Sözleşmeli 
öğretmenlik uygulamasının bir istihdam türü olduğu ve 
istihdam türü farklılığının farklı çalışma koşullarına ve 
haklarına haiz ayrıksı bir statü oluşturduğu gerçeğinden 
hareketle doğrudan doğruya çalışma koşulları kapsamında 
bulunmaktadır. Aynı hizmet koşullarına bağlı olarak aynı 
işyerinde çalışan ama farklı statülere tabi tutularak bunun 
sonucu olarak farklı mali ve sosyal haklara sahip kılınan 
kamu çalışanları arasındaki bu durum eşit işe eşit ücret 
ve eşit muamele ilkelerine aykırılık teşkil ettiği cihetle de 
çalışma koşulları kapsamında değerlendirilerek çalışma 
raporuna dâhil edilmesi gereklidir. Nitekim Nisan 2017 
tarihli Kurum İdari Kurulu Çalışma Raporunda söz konusu 
teklif, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce çalışma 
yapılması kararıyla birlikte çalışma raporuna alınmıştır.

 Tekliflerin (11) inci maddesinde, “11.Zorunlu çalışma 
yükümlülüğünü tamamladığı halde zorunlu hizmet 
alanlarına kendi istekleriyle atanmış olanların hizmet 
puanları, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve 
Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ‘Hizmet puanları’ başlıklı 
40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası hükmü çerçevesinde 
hesaplanmalıdır.” talebi ileri sürülmüştür. Öğretmenlikte 
hizmet puanı uygulaması yer değişikliği işlemlerinde 
başar faktör olmasının yanında yönetici görevlendirme 
gibi süreçlerde de koşut eşitliği hallerinde belirleyici 
kılınmıştır. Bu itibarla hizmet puanına ilişkin teklif ve 
taleplerin gerek hizmetin ifa edileceği yerin belirlenmesi 
gerekse kariyer ve mesleki ilerleme süreçlerine doğrudan 
etkisi nedeniyle çalışma koşulları içinde değerlendirilmesi; 
bu kapsamda söz konusu teklifin çalışma raporuna 
dâhil edilmesi gerekmektedir. Nitekim Nisan 2017 tarihli 
Kurum İdari Kurulu Çalışma Raporunda söz konusu teklif, 
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce çalışma yapılması 
kararıyla birlikte çalışma raporuna alınmıştır.

 Tekliflerin (12) nci maddesinde “12. İkili öğretim yapılan 
okullarda görev yapanlar başta olmak üzere günlük 
ve haftalık çalışma süresinin üzerinde çalışma yapan 
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bilgilendirmek ve öğrencilerin ilerlemesi konusunda 
onlarla görüşmek için bırakılması dilenen zaman.”, 92 nci 
maddesinde “Öğretmenlerin okul dışı etkinlikleri, ne onlar 
için aşırı bir yük olmalı, ne de temel görevlerinin yerine 
getirilmesini güçleştirmelidir (engellemelidir).” hükmü yer 
almaktadır. Nitekim Danıştay 12. Dairesinin 2014/4470 Esas 
2016/3903 Karar sayılı kararında da “görevlendirilen kurul, 
komisyon, ekip, öğrenci kulübü, sınıf rehberlik, toplum 
hizmeti çalışmalarına, millî bayram ve mahallî günlere, 
tören ve toplantılara, kurs ve seminerlere katılmanın 
öğretmenin görev ve sorumlulukları arasında sayılmış 
olmasına rağmen bu görev ve sorumluluğun mesai 
saatleri dışında belirlenen herhangi bir zaman diliminde 
yapılabileceği, öğretmenin günün hangi saatinde olursa 
olsun bu görevlendirmeye katılma zorunluluğu olduğu 
anlamına gelmeyeceği, çalışanların dinlenme hakkının 
anayasa ile korunmuş bir hak olduğu, idarenin kişilerin 
çalışma koşulları ve dinlenme saatlerini göz önüne 
alarak kurs saat ve tarihleri belirlemesi gerektiği” ifade 
edilmiştir. Çalışma sürelerine ilişkin düzenlemelerin 
çalışma koşulları içinde değerlendirilmesi gerektiği açık 
olup; bu kapsamda söz konusu teklifin çalışma raporuna 
dâhil edilmesi gerekmektedir.

 Tekliflerin (20) nci maddesinde, “20.Millî Eğitim Bakanlığı 
Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve 
Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik 
çerçevesinde bölge hizmetine bağlı yer değişikliği 
kaldırılmalıdır.” talebi ileri sürülmüştür. Bakanlığın 
personelin ekonomik, kültürel ve coğrafi koşullar 
bakımından farklı yurt bölgelerinde hizmet yapmalarını 
sağlamak adı altında bölge hizmet süresine bağlı olarak 
çalışanın iradesi dışında zorunlu yer değişikliği dayatmış 
olmasının çalışma yöntemi ve çalışma koşulları içerisinde 
yer aldığı, bu kapsamda söz konusu teklifin çalışma 
raporuna dâhil edilmesi gerektiği açıktır. Nitekim Nisan 
2017 tarihli Kurum İdari Kurulu Çalışma Raporunda “Millî 
Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan 
Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında 
Yönetmeliği çerçevesinde iller arası isteğe bağlı yer 

sürülmüştür. Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı (1996) 
ve Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı (CFREU), işçilerin 
sağlık, güvenlik ve onurlarının korunması amacıyla 
çalışma saatlerinin sınırlandırılmasına ilişkin hükümler 
içermektedir. CFREU 31 inci maddesinde, “adil ve 
hakkaniyete uygun çalışma koşulları” başlığı altında ikinci 
paragrafta her işçinin kendi sağlığı, emniyeti ve onuruna 
saygı gösteren çalışma koşullarından yararlanma, günlük 
ve haftalık dinlenme için azami çalışma saatlerinin 
sınırlandırılmasına, ücretli izin ve yıllık izin kullanmaya 
hakkı bulunduğuna ilişkin hükümler yer almaktadır. 
Kısaca Çalışma Süresi Yönergesi olarak adlandırılan 
“Çalışma Süresinin Organizasyonuna ait Belirli Hususlara 
ilişkin 2003/88/EC sayılı ve 4.11.2003 tarihli Avrupa 
Parlamentosu ve Konsey Yönergesinin Avrupa Birliği (AB) 
Üye Devletleri tarafından uygulanmasına ilişkin Avrupa 
Komisyonu tarafından hazırlanan COM (2010) 802 final 
sayılı ve 21.12. 2010 tarihli raporda, bu konuda yapılan 
çalışmalara atıfla, uzun çalışma saatleri ve yetersiz 
dinlenme sürelerinin yüksek hata ve kaza oranı, stres 
ve yorgunluk, kısa ve uzun dönemli sağlık sorunları gibi 
olumsuz sonuçlara sebep olduğuna işaret edilmekte, 
Yönergenin çalışma sürelerini düzenleme amacının 
asgari sağlık ve güvenlik gerekliliklerini sağlama olduğu 
hatırlatılmaktadır. ILO/UNESCO ortak çalışma belgesi 
olan Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi Kararının 89 
uncu maddesinde “Öğretmenlerden haftalık ve günlük 
olarak (uymaları, çalışmaları) istenen çalışma süreleri, 
öğretmen örgütlerine danışılarak saptanmalıdır.”, 90 ıncı 
maddesinde “Ders saatlerini saptarken, öğretmenin yerine 
getirmek zorunda olduğu çalışmanın toplamını belirleyen 
aşağıdaki tüm etkenleri göz önünde bulundurmak gerekir: 
a) Öğretmenin günde ve haftada uğraşmak (ilgilenmek) 
zorunda olduğu öğrenci sayısı; b) Derslerin iyi hazırlanması 
ve ödevlerin düzeltilmesi için ayrılması gerekli olan zaman; 
c) Her gün verilecek değişik derslerin sayısı; d) Öğretmenlerin 
araştırmalara, okul dışı etkinliklere katılmaları, öğrencileri 
denetlemeleri ve onlara öğütlerde bulunmaları için gerekli 
gördükleri zaman; e) Öğretmenlere, anne-babaları (velileri) 
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kılık ve kıyafetine ilişkin düzenlemelerin çalışma koşulları 
içinde değerlendirilmesi gerektiği açık olup; bu kapsamda 
söz konusu teklifin çalışma raporuna dâhil edilmesi 
gerekmektedir.

 Netice itibariyle Millî Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu 
Nisan 2018 toplantı gündemine taşıdığımız ve çalışma 
raporunda ele alınmasını talep ettiğimiz tekliflerimizden 
(1), (4), (11), (12), (19), (20) ve (23) üncü sıralarda yer alan 
teklifler, doğrudan doğruya “işyeri çalışma koşulları” 
kapsamında olup hiçbir gerekçe gösterilmeksizin çalışma 
raporunda yer verilmemesinin hukuka ve mevzuata aykırı 
olduğu görüş ve kanaatindeyiz. 9/4/2018

 MİLLÎ	EĞİTİM	BAKANLIĞI	EKİM	2018	KURUM		
İDARİ	KURULU	ÇALIŞMA	RAPORU

 Millî Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu Ekim 2018 
toplantısı, Kurul Başkanı Bakan Yardımcısı Mustafa 
SAFRAN başkanlığında 25.10.2018 tarihinde yapıl-
mış ve toplantı sonucunda; Eğitimciler Birliği Sen-
dikası (Eğitim Bir-Sen) Genel Başkanlığının Kurum 
İdari Kuruluna sunmuş olduğu önerilerden aşağıda 
belirtilenlerin Bakanlığımızın ilgili birimlerince de-
ğerlendirilmesi uygun görülmüştür.

1.  Sözleşmeli öğretmenlerin sağlık mazeretine bağlı 
yer değişikliği haklarının, kadrolu öğretmenlerle 
aynı esaslar dâhilinde tanınması için ilgili mevzu-
atında düzenleme yapılmalıdır.

2.  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yö-
netici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin 
Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde, yatılı veya pansi-
yonlu okullar için öngörülen müdür başyardımcılığı 
normunun, yine bu eğitim kurumlarına münhasır 
ilave müdür yardımcılığı normuna dönüştürülmesi-
ne yönelik ilgili mevzuatında düzenleme yapılmalı-
dır.

değiştirme isteminde bulunabilmek için bulundukları ilde 
kesintisiz görev yapma süresi 5 yıldan 3 yıla indirilmelidir.” 
talebi çalışma raporu içerisine alınmıştır.

 Tekliflerin (23) üncü maddesinde, “23.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.” talebi ileri sürülmüştür. 
Kıyafet ve genel görünüm kişilik hakları arasında yer 
alan özel yaşam hakkı ile doğrudan ilgili bir konudur. Bir 
yönüyle iş disiplini adı altında çalışanın uymakla yükümlü 
olduğu kural kapsamında olması diğer yönüyle çalışanın 
çalışma hakkı ile özel hayatının kesiştiği noktada yer 
alması nedeniyle bahse konu talebin çalışma koşulları 
içerisinde değerlendirilmesi gerektiği açıktır. Öte yandan 
Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 20.9.2013 tarihli ve 2013/2 
sayılı kararında, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan 
personelin Kılık ve Kıyafetine dair Yönetmeliğin 1. ve 5. 
maddelerinin, Anayasamızın Cumhuriyetin Temel Nitelikleri 
başlıklı 2. maddesi, Devletin Temel Amaç ve Görevleri başlıklı 
5. maddesi, Kanun Önünde Eşitlik başlıklı 10. maddesi, 
Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü başlıklı 11. maddesi, 
Temel Hak ve Hürriyetlerin Niteliği başlıklı 12. maddesi, Din 
ve Vicdan Hürriyeti başlıklı 24. maddesi, Çalışma Hakkı 
ve Ödevi başlıklı 49. maddesi, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 125. maddesinin D fıkrasının (ı) bendine, 
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 7. 
maddesi, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin; Düşünce, 
Vicdan ve Din Özgürlüğü başlıklı 9. maddesi, Ayrımcılık 
Yasağı başlıklı 14. maddesi, Hakların Kötüye Kullanımının 
Yasaklanması başlıklı 17. maddesi, Medeni ve Siyasi Haklara 
İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 18 ve 19. maddeleri, 
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi başlıklı 2 
ve 11. maddelerine aykırı olduğundan iptali ile yürürlükten 
44 kaldırılması, ‘Aşırılığa kaçmayacak sade bir kılık 
kıyafet’ çerçevesinde kısa ve öz yeni bir yönetmeliğin 
çıkarılmasının uygun olduğu” tavsiye edilmiştir. Bu itibarla 
kamu personelinin kamu hizmeti sunumu esnasındaki 
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 Çağımızda uygar dünyada çalışma ilişkilerinin ulaştığı 
düzey, aynı zamanda insanlığın genel anlamda 
gelişmişliğinin de bir göstergesi olarak kabul edilebilir. 
Çalışma hayatının sosyal tarafları arasında varolan 
“çıkar çatışması”nın, geçmiş dönemlerin aksine, 
artık doğrudan doğruya potansiyel güçlerin devreye 
sokulması yoluyla değil sosyal tarafların birbirleriyle 
veya kendi içlerinde gerçekleştirecekleri diyalog yoluyla 
çözülmesi fikri yaygınlık kazanmaktadır.

 Sosyal diyalog; en genel anlatımla demokratik 
siyasal rejimi benimsemiş ülkelerde sosyal taraf 
olarak nitelendirilen çalışan ve işveren üst örgütü 
temsilcilerinin toplumda yer alan diğer organize çıkar 
grubu temsilcileri ile birlikte temel ekonomik ve sosyal 
politikaların belirlenmesi ve uygulanmasına katılmaları 
olarak tanımlanmaktadır. Bir başka deyişle sosyal 
diyalog; sosyal taraf temsilcileri ile diğer organize 
çıkar grupları temsilcilerine makro düzeyde ekonomik 
ve sosyal politikaların belirlenmesi ve uygulanmasına 
katılma olanağı sağlayan yegâne mekanizmadır.

 20.4.2012 tarihli ve 28270 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma 
Usul Ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 
Kamu Personeli Danışma Kurulu Ve Kurum İdari 
Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin 
Yönetmelik de bu amaçla yürürlüğe konulmuş sosyal 
diyalog mekanizmaları getiren bir düzenlemedir. Bu 
itibarla Yönetmelik hükümlerinin bu gözle görülüp buna 
göre yorumlanması gerekmektedir. 

 Yönetmeliğin “Kurum İdari Kurulu” başlıklı 14 üncü 
maddesinde, “(1) Kurum İdari Kurulu, her kurum 
bünyesinde üst yöneticinin görevlendireceği bir 
yardımcısının veya insan kaynakları birim yöneticisinin 
başkanlığında iki birim yöneticisi ile kurumda en çok 
üyeye sahip sendikanın üç temsilcisinden oluşur. (2) 

3.  Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamladığı halde 
zorunlu hizmet alanlarına kendi istekleriyle atanmış 
olanların hizmet puanlarının, Milli Eğitim Bakanlığı 
Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 
“Hizmet puanları” başlıklı 40’ıncı maddesinin altıncı 
fıkrası hükmü çerçevesinde hesaplanması yönünde 
ilgili mevzuatında düzenleme yapılmalıdır.

 (Yukarıdaki önerilerin Personel Genel Müdürlüğünce 
değerlendirilmesi.)

4.  Temel eğitim kurumlarında engelli çocuğu 
bulunan öğretmenlerin haftalık ders programları 
ve nöbet görevlerinin belirlenmesinde, gün ve 
saat tercihlerine öncelik verilmesi yönünde ilgili 
mevzuatında düzenleme yapılmalıdır.

 (Dördüncü önerinin Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce 
değerlendirilmesi.)

5.  Bakanlığın merkez teşkilatı ile bağlı birimlerinde 
görev yapan personelin okul öncesi eğitim çağı 
öncesi yaş grubundaki çocukları için kurum hizmet 
binalarında kreş ve gündüz bakımevleri açılmalıdır.

 (Beşinci önerinin Destek Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünce değerlendirilmesi.)

6.  Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce 
yurt içinde düzenlenen hizmet içi eğitim 
faaliyetlerinin, zorunlu hâller dışında hafta içinde 
ve mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilmesine 
özen gösterilmelidir.

 (Altıncı önerinin Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme 
Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü ve 
valiliklerce değerlendirilmesi.)



444

OL AĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU

konular” toplantı ve çalışma raporu gündeminde yer 
alabilmektedir. Bu doğrultuda bu konular ekseninde 
kurulun tarafı olan yetkili sendika tarafından gündeme 
getirilen teklif ve taleplerin toplantı ve çalışma raporu 
gündemine alınması esastır.

 Yönetmelik hükümlerinden hangi somut konuların 
“işyeri çalışma koşulları” ve “kurum içi karar ve 
uygulamalarla çözülme imkânı bulunmayan sorun ve 
konular” kapsamında değerlendirileceği açıkça yer 
almamaktadır. Bu hususta Devlet Personel Başkanlığı’nın 
da açık bir görüşü bulunmamaktadır. Ancak sosyal 
diyalog mekanizmalarına dair uluslararası mevzuat 
hangi konuların “çalışma koşulları” başlığı altında 
görüşülebileceği hususunda açık ipuçları vermektedir.

 Nitekim tam üyelik müzakerelerini yürüttüğümüz ve 
ulusal eylem planı çerçevesinde iç hukukumuza dâhil 
etmek zorunda olduğumuz Avrupa Birliği’nin 11.3.2002 
tarihli ve 2002/14/EC sayılı “Avrupa Topluluğu’nda 
Çalışanlara Bilgi Verme ve Danışmaya Yönelik Genel 
Bir Çerçeve Oluşturulmasına İlişkin Yönerge” hükmü 
gereğince çalışanların temsilcilerine işle ilgili gelişmeler, 
mevcut istihdam durumu, istihdamla ilgili yakın 
gelecekte ortaya çıkabilecek olası gelişmeler ile iş 
organizasyonundaki değişmeler hakkında bilgi vermek 
ve danışmakla yükümlüdürler. 

 2002/14/EC sayılı Yönerge, üye devletlerde bilgi 
verme ve danışmanın kapsamı, konuları, içeriğini, 
yöntemini yani, kiminle, ne zaman, hangi konularda 
gerçekleştirileceğini düzenlemektedir. Yönerge 
uyarınca, işverenin, işletmenin faaliyetleri hakkında 
çalışanlara bilgi sağlaması (information), açıklamalarda 
bulunması, işletme konseylerinde temsilcileri vasıtasıyla 
diyalog yoluyla görüşlerini alması, yasal düzenlemelerle 
garanti altına alınmıştır. Yönerge çerçevesinde 
organizasyon ve yapılanma, üretim araçlarının, çalışma 
yöntemlerinin ve performansın artırılması konularında 
çalışanlara danışılması, görüş ve önerilerinin alınması 

Kurum İdari Kurulu toplantıları her yıl nisan ve ekim 
aylarında Kurul Başkanının belirleyeceği tarihte yapılır. (3) 
Kurum İdari Kurulu, kurum düzeyinde kamu görevlilerinin 
işyeri çalışma koşulları ve kanunların kamu görevlilerine 
eşit uygulanması konularında üst yöneticiye görüş bildirir. 
(4) Kurum İdari Kurullarında kurumsal nitelik taşımayan, 
kurum içi karar ve uygulamalarla çözülme imkanı 
bulunmayan sorun ve konularla ilgili olarak ancak tavsiye 
niteliğinde kararlar alınabilir. (5) Kurum İdari Kurullarında 
alınan kararlar kurum içi uygun araçlarla personele 
duyurulur. (6) Temsilcileri Kurum İdari Kuruluna katılacak 
sendikanın belirlenmesinde, 4688 sayılı Kanunun 30 uncu 
maddesi uyarınca o kurumda 15 mayıs tarihi itibarıyla 
yapılan sendika üye sayılarının belirlenmesine ilişkin 
tespit esas alınır. Bu tespite göre o kurumda en çok üyeye 
sahip sendikanın temsilcileri takip eden ekim ve nisan 
ayı Kurum İdari Kurulu toplantısına katılır. Yıl içerisinde 
sendika üye sayılarında meydana gelen değişiklikler 
dikkate alınmaz. (7) Sendikalar, Kurula katılacak 
temsilci sayısı kadar yedek temsilci belirler. Asıl üyenin 
katılamadığı toplantılara yedek üye iştirak eder.” hükmü 
yer almaktadır.

 Madde metni esas alındığında Kurum İdari Kurulu 
toplantılarının gündemini, kurum düzeyinde kamu 
görevlilerinin işyeri çalışma koşulları ve kanunların kamu 
görevlilerine eşit uygulanması konularında üst yöneticiye 
görüş bildirme hususunun oluşturduğu görülmektedir. 
Yine maddeye göre kurumsal nitelik taşımayan, kurum 
içi karar ve uygulamalarla çözülme imkânı bulunmayan 
sorun ve konularla ilgili olarak ancak tavsiye niteliğinde 
kararlar alınabileceği hüküm altına alınmıştır. Görüldüğü 
üzere yönetmelik düzenlemesinde kurum idari kurulu ve 
çalışma raporu gündemine esas alınacak konular genel 
olarak ifade edilmiş; ancak gerek toplantı gündemi 
gerekse toplantı sonucunda düzenlenen çalışma 
raporunda, hangi konuların yer alıp hangi konuların yer 
alamayacağına dair kesin bir ayrım yapılmamıştır. Bu 
itibarla “işyeri çalışma koşulları” ve “kurum içi karar ve 
uygulamalarla çözülme imkânı bulunmayan sorun ve 
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 Bu doğrultuda Millî Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu 
Ekim 2018 toplantı gündemine taşıdığımız ve çalışma 
raporunda ele alınmasını talep ettiğimiz tekliflerimizden 
(1), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (13), (14), (16), (17) ve (18) inci 
sıralarda yer alan teklifler, doğrudan doğruya “işyeri 
çalışma koşulları” kapsamında olup hiçbir gerekçe 
gösterilmeksizin çalışma raporunda yer verilmemesi 
hukuka ve mevzuata aykırıdır.

 Netice itibariyle Millî Eğitim Bakanlığı Kurum İdari 
Kurulu Ekim 2018 toplantı gündemine taşıdığımız 
ve çalışma raporunda ele alınmasını talep ettiğimiz 
tekliflerimizden (1), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (13), (14), 
(16), (17) ve (18) sıralarda yer alan teklifler, doğrudan 
doğruya “işyeri çalışma koşulları” kapsamında olup 
hiçbir gerekçe gösterilmeksizin çalışma raporunda yer 
verilmemesinin hukuka ve mevzuata aykırı olduğu görüş 
ve kanaatindeyiz. 6.12.2018 

ve deneyimlerinden yararlanılması, işe alma, işin nasıl 
yapılacağının belirlenmesi ve dağıtımı, iş sınıflandırması 
ve değerlendirmesi, sosyal haklar ve ödemeler, 
yükselme ilkeleri, kariyer planlaması ve politikaları, 
çalışma koşulları, çalışma süreleri ve tatiller, iş güvenliği 
ve iş sağlığı önlemleri, hayat standartının yükseltilmesi 
ve refahın sağlanması, değişik düzeylerde mesleki 
eğitim ve işbaşı eğitim düzenlemeleri, her türlü işten 
çıkarmalar, personel temsilcileri ile iletişim ve ilişkilerin 
yürütülmesi konularında izlenecek politikaların 
saptanması bu alanda yönetime katılma ve sosyal 
diyalog uygulamalarına konu olmaktadır. 

 Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nın birinci 
bölümünde “21. Çalışanlar, işletmede bilgilendirilme ve 
danışılma hakkına sahiptir. 22. Çalışanlar işletmedeki 
çalışma koşullarının ve çalışma ortamının düzenlenmesine 
ve iyileştirilmesine katılma hakkına sahiptir.” 
hükümlerine yer verilmek suretiyle âkit tarafların, 
ulusal ve uluslararası nitelikteki tüm uygun yollarla 
(yukarıda sayılan) hak ve ilkelerin etkili bir biçimde 
gerçekleşebileceği koşullara ulaşmayı politikalarının 
amacı sayacakları ifade edilmiştir. 

 Yine Şart’ın “Çalışma Koşullarının ve Çalışma Ortamının 
Düzenlenmesine ve İyileştirilmesine Katılma Hakkı” 
başlıklı 22 nci maddesinde âkit tarafların, “çalışanların 
işletmede çalışma koşullarının ve çalışma ortamının 
düzenlenmesine ve iyileştirilmesine katılma haklarını 
etkili bir biçimde kullanmalarını sağlamak amacıyla, 
ulusal mevzuat ve uygulama uyarınca çalışanların 
ya da temsilcilerinin; a. çalışma koşullarının, işin 
örgütlenmesinin ve çalışma ortamının düzenlenmesi 
ve iyileştirilmesine; b. işletmede sağlığın ve güvenliğin 
korunmasına; c. işletmede sosyal ve sosyo-kültürel 
hizmetlerin ve olanakların örgütlenmesine; d. bu 
konulardaki düzenlemelere ilişkin uyumun denetimine 
katılma olanağı veren önlemler almayı ya da bunları 
özendirmeyi” taahhüt edecekleri hüküm altına alınmıştır.
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 Diğer taraftan, Kurumumuz teşkilat yapısını düzenleyen 
6639 sayılı Kanun 15.04.2015 tarihli ve 29327 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

	 Konu	3-	Mazerete	bağlı	yer	değişikliği	 işlemlerinin	
ivedilikle	 ve	 zamana	 bağlı	 olmaksızın	 yerine	
getirilmesi	sağlanmalıdır.

	 Görüş	3- Yer değişikliği mazeretine bağlı atamalar ilgili 
mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmekte olup, en son 
11.03.2015 tarihli Bakanlık Makam Onayı ile 54 personelin 
eş durumu mazeretine dayalı tayini yapılmıştır. Bunun 
dışında mazerete dayalı tayin başvuruları hizmet 
ihtiyacı ve kadro durumlarına göre değerlendirilmekte 
olup, çalışmalarımız devam etmektedir.   

 Konu	 4-	 Yurt	 yönetim	 memurlarına	 olağan	 mesai	
saati	 haricindeki	 özel	 ve	 gece	 hizmetlerinde	
geçen	çalışma	sürelerine	karşılık,	Yüksek	Öğrenim	
Kredi	 ve	 Yurtlar	 Kurumu	 Personel	 Yönetmeliğinde	
değişiklik	 yapılmak	 suretiyle	 mülga	 13	 üncü	
maddede	 ki	 ikramiye	 ödemesine	 benzer	 şekilde,	
yıllı	 bütçe	 kanununa	 ekli	 K	 Cetvelinde	 Kuruma	
bağlı	 yurtlarda	 çalışan	 personel	 için	 öngörülen	
fazla	 çalışma	 ücretinin	 beş	 katından	 az	 olmamak	
üzere	 münhasıran	 nöbet	 görev	 ücreti	 ödenmesi	
sağlanmalıdır.

	 Görüş	4-- 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.

	 29/4/2015	 TARİHİNDE	 YAPILAN	 KURUM	 İDARİ	
KURULU	TOPLANTISINA	DAİR	GÖRÜŞ	RAPORU

	 Konu	 1-	 Yüksek	 Öğrenim	 Kredi	 ve	 Yurtlar	 Kurumu	
Genel	 Müdürlüğü	 Personeli	 Görevde	 Yükselme	
ve	 Unvan	 Değişikliği	 Yönetmeliği	 yayınlanmış	
olup	 ivedilikle	 asaleten	 atama	 yapılmamış	 bütün	
görevde	 yükselmeye	 tabi	 kadrolar	 için	 görevde	
yükselme	sınavı	açılması	sağlanmalıdır.

 Görüş	 1- Yürürlüğe giren Yüksek Öğrenim Kredi 
ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli 
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 
doğrultusunda ve belirlenecek plan dahilinde görevde 
yükselmeye tabi kadrolar için sınav açılmasının uygun 
olacağı öngörülmektedir. 

	 Konu	 2-	 Kanunlaşması	 beklenen	 yasa	 değişikliği	
sonrası	 yönetmelik	 çalışmaları	 tamamlanmadan	
evvel;	 27/03/2012	 tarihli	 ve	 28246	 sayılı	
Resmi	 Gazete’de	 yayınlanan	 Kamu	 Kurum	 ve	
Kuruluşlarında	 Görevde	 Yükselme	 ve	 Unvan	
Değişikliği	 Esaslarına	 Dair	 Genel	 Yönetmelikte	
Değişiklik	 Yapılmasına	 Dair	 Yönetmeliğin	 1	 inci	
maddesindeki	 hüküm	 çerçevesinde	 yurt	 müdürü	
kadrolarına	 atanmalarına	 rağmen	 Danıştay	 5	 inci	
Dairesinin	2/10/2012	tarihli	ve	2012/473	Esas	sayılı	
yürütmenin	 durdurulması	 kararı	 üzerine	 başka	
kadrolara	 atananların,	 yurt	 müdürlüğüne	 denk	
kadrolara	 atanması	 ya	 da	 isteklerine	 bağlı	 olarak	
önceki	 kurumlarına	 atanmaları	 noktasında	 işlem	
tesis	edilmelidir.

	 Görüş	 2- İlgili personel, Söz konusu Danıştay Kararı 
üzerine Devlet Personel Başkanlığı’nın da görüşü 
dikkate alınarak yurt yönetim memurluğu unvanlarına 
atanmışlardır. Bu şekilde işlem tesis edilenlerden, 
yapılan işlemi dava konusu yapanların atamaları 
mahkeme kararlarına göre gerçekleştirilecektir. 
İlgili mahkeme tarafından eski kurumlarına ve eski 
unvanlarına atanmaları yönünde karar çıkması halinde 
karar ilgisi dolayısıyla eski kurumlarına gönderilecektir. 
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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 dâhilinde 
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.

	 27/10/2015	TARİHİNDE	YAPILAN	KURUM	İDARİ	
KURULU	TOPLANTISINA	DAİR	GÖRÜŞ	RAPORU

	 Konu	 1-	 Yüksek	 Öğrenim	 Kredi	 ve	 Yurtlar	 Kurumu	
Genel	 Müdürlüğü	 Personeli	 Görevde	 Yükselme	 ve	
Unvan	Değişikliği	Yönetmeliği	çerçevesinde	zaman	
kaybetmeksizin,	asaleten	atama	yapılmamış	bütün	
görevde	 yükselmeye	 tabi	 kadrolar	 için	 görevde	
yükselme	 ve	 unvan	 değişikliği	 sınavları	 açılması	
sağlanmalıdır.

 Görüş	1- İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, hizmet 
gereği ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak belirlenecek 
plan dâhilinde öncelikle yurt müdür yardımcısı 
kadrosunda olmak üzere görevde yükselmeye tabi 
kadrolar için sınav açılması uygun görülmektedir. 

	 Konu	 2-	 Görevde	 yükselme	 ve	 unvan	 değişikliği	
sınav	takviminin	açıklanmasını	müteakiben	Kurum	
çalışanları	için	sınav	konuları	çerçevesinde	hizmet	
içi	eğitim	programları	düzenlenmelidir.

	 Görüş	 2- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan 
Değişikliği Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde görevde 

 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 2015 
yılı için saat başı 1.63 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, Merkezi Yönetim ve Bütçe Kanunu ile 
belirlenen fazla çalışma ücretinin artırılması amacıyla 
27/01/2015 tarihli ve 75042664-841.02.17-470/1260 
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 fazla çalışma ücretinin 
artırılması talep edilmiştir.

 Konu	5-	Nöbet	ve	vardiya	değişim	saatleri	ile	servis	
saatleri	 arasındaki	 uyumsuzluk	 nedeniyle	 servis	
hizmetinden	 faydalanamayan	 personelin	 ulaşım	
giderleri	karşılanmalıdır.

	 Görüş	5- 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 



448

OL AĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU

gösteren hizmetlerde çalışan devlet memurlarının 
çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir 
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; nöbet hizmeti yürüten ve vardiyalı çalışan 
personelin imkânlar dâhilinde kısmen de olsa servis 
hizmetlerinden faydalanabilmeleri için yetkili amirler 
tarafından hizmette herhangi bir aksamaya ve diğer 
personelin mağduriyetine sebebiyet vermemek 
kaydıyla servis saatlerinin düzenlenmesi uygun 
görülmektedir. 

	 Konu	5-	375	sayılı	Kanun	Hükmünde	Kararnamenin	
ek	 4	 üncü	 maddesi	 ile	 toplu	 sözleşme	 hükümleri	
kapsamında,	Kurum	bünyesinde	657	sayılı	Kanunun	
4/B	 maddesi	 çerçevesinde	 istihdam	 edilen	
sözleşmeli	 personelden	 sendika	 üyesi	 olanlara,	
(toplu	 sözleşme	 hükümleri	 çerçevesinde)	 toplu	
sözleşme	ikramiyesi	ödenmesi	gerektiğine	dair	tüm	
taşra	birimlerine	genel	bir	yazı	gönderilmelidir.

	 Görüş	 5- Konuyla ilgili olarak 375 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinde;  

 1- 25.6.2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri 
Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu 
görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden 
üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine Ocak, Nisan, 
Temmuz ve Ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte 
Kırk beş Türk Lirası toplu sözleşme ikramiyesi ödenir. 
Bu madde uyarınca yapılan ödeme, damga vergisi 
hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabii tutulmaz ve 
ilgili mevzuat uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, 
ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne 
ad altında olursa olsun benzer ödemelerin hesabında 
dikkate alınmaz. 

 2- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu 
Sözleşme Kanununun 2 nci maddesinde;

yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama 
yapılacak kadroların yazılı sınav tarihinden en az kırk 
beş gün önce Genel Müdürlük internet sitesinden ilan 
edileceği, duyuruda atama yapılacak kadrolara ilişkin 
sınav konularının başlıkları ile sınavdaki ağırlıklarına 
yer verileceği; son başvuru tarihi ile yazılı sınav tarihi 
arasındaki sürenin on günden az olamayacağı, ilan 
edilen kadrolar için başvuruda bulunan ve aranan 
nitelikleri taşıyan her personelin yazılı sınava katılacağı 
hususları hüküm altına alınmış olup, sınav takviminin 
açıklanmasını müteakip sınav konularından hizmet 
içi eğitim programı düzenleneceğine ilişkin mezkûr 
mevzuatta bir hüküm bulunmamaktadır.

 Ancak; Kurum Hizmet içi Eğitim Yönetmeliği 
çerçevesinde görevde yükselme ve unvan değişikliği 
sınavını kazanıp da ilgili kadroya ataması yapılan 
personelin bir plan dâhilinde hizmet içi eğitime alınması 
uygun görülmektedir.

	 Konu	 3-	 Atama	 ve	 yer	 değişikliği	 işlemleri	 bir	
takvime	bağlanmalı	ve	çalışanlara	duyurulmalıdır.

	 Görüş	3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer 
ilgili mevzuat çerçevesinde konu hakkında çalışma 
yapılması uygun görülmektedir.  

 Konu	 4-	 Servis	 hizmetinden	 faydalanamayan	
personelin	 mağduriyet	 yaşamaması	 için	 nöbet	
ve	 vardiya	 değişim	 saatleri	 ile	 servis	 saatleri	
arasındaki	 uyumsuzluk	 giderilmeli;	 nöbet	 ve	
vardiya	 değişim	 saatleri	 servis	 saatlerine	 göre	
düzenlenmelidir.

	 Görüş	4- 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, aynı Kanunun 101 inci 
maddesinde de günün yirmi dört saatinde devamlılık 
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	 Görüş	 6-	 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ihale 
komisyonun kurulması ve çalışma esaslarını içeren 
İhale komisyonu başlıklı 6 ncı maddesinde İhale 
yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere ihale ilanı veya 
ön yeterlik ilanı ya da davet tarihini izleyen en geç üç 
gün içinde ihale komisyonunu oluşturur. 

 İhale komisyonu, tek sayıda olmak üzere başkan dâhil 
en az beş kişiden oluşur. Üyelerden en az ikisinin ihale 
konusu işin uzmanı ve diğer bir üyenin muhasebe veya 
mali işlerden sorumlu personel olması zorunludur. İhale 
komisyonunun görevlendirilmesi sırasında komisyonun 
eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu 
üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yeterli 
sayıda yedek üyenin isimleri ve bu üyelerin komisyonda 
hangi sıfatla yer alacakları belirtilir. 

 İhale komisyonunun idarenin personelinden 
oluşturulması esastır. Ancak, ihaleyi yapan idarede 
yeterli sayıda veya nitelikte personel bulunmaması 
halinde Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona 
üye alınabilir. 

 İhale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere 
oluşturulan ihale komisyonu dışında başka adlar altında 
komisyonlar kurulamaz. 

 İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar 
çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri, kararlarda 
çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy 
ve kararlarından sorumlu olup; karşı oy kullanan 
komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına 
yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca 
alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon 
başkan ve üyelerinin adları ve soyadları, unvanları ve 
komisyondaki sıfatları belirtilerek imzalanır. 

 İhale komisyonu, teklif veya başvuru kapsamında yer 
alan belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli gördüğü 
belge ve bilgileri isteyebilir. Komisyon tarafından bu 
doğrultuda yapılan talepler, ilgililerce ivedilikle yerine 
getirilir.” hükmü yer almaktadır. 

 Bu Kanun Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin 
yürütmekle görevli oldukları kamu hizmetlerinin 
görüldüğü genel, katma ve özel bütçeli idareler, il özel 
idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda 
kamu iktisadi teşebbüslerinde, özel kanunlarla veya 
özel kanunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan 
banka ve teşekküller ile bunlara bağlı kuruluşlarda 
ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsü 
dışında çalışan kamu görevlileri hakkında uygulanır.

 3- Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına 
Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 
Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmenin 26 ncı 
maddesinde; 

 01/01/2015 tarihinden geçerli olmak üzere 375 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinde 
yer alan “kırk beş Türk lirası” ibaresi “altmış Türk lirası” 
olarak uygulanır.

 4- 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu 
Sözleşmenin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında;

  375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü 
maddesinde yer alan “Kırk beş Türk Lirası” ibaresi “750 
gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı 
sonucu bulunacak tutarda” şeklinde uygulanır. 

 hükümleri yer almaktadır.  

 Yukarıda açıklanan ve yürürlükteki toplu sözleşme ve 
diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kurumda 
sendika üyesi olan sözleşmeli personele toplu sözleşme 
ikramiyesi ödenmesi hususunda ilgili birimlerce gerekli 
işlemin tesis edilmesi uygun görülmektedir.

 Konu	 6-	 Piyasa	 fiyat	 araştırma,	 ihale	 komisyonu	
üyeliği,	 muayene	 ve	 kabul	 komisyonu	 üyeliği	 gibi	
görevlere,	hizmet	içi	eğitim	kapsamında	kamu	ihale,	
kamu	ihale	sözleşmeleri	ve	kamu	mali	yönetimi	ve	
kontrol	kanunu	mevzuatı	eğitimi	almamış	çalışanlar	
görevlendirilmemelidir.
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	 Konu	7- Merkez	ve	 taşra	 teşkilatında	görev	yapan	
memur	personelin	ilgili	mevzuat	çerçevesinde	veri	
hazırlama	 kontrol	 işletmeni	 kadrosuna	 atanması	
sağlanmalıdır.

	 Görüş	 7-	 Kurum hizmet birimlerinde görev yapan 
memur personelin aranan niteliklere sahip olması 
kaydıyla ihtiyaç ve kadro imkânları ölçüsünde veri 
hazırlama kontrol işletmeni kadrolarına atanmaları 
uygun görülmektedir.

	 28/04/2016	TARİHİNDE	YAPILAN	KURUM	İDARİ	
KURULU	TOPLANTISINA	DAİR	GÖRÜŞ	RAPORU

	 Konu	 1-	 Yüksek	 Öğrenim	 Kredi	 ve	 Yurtlar	 Kurumu	
Genel	 Müdürlüğü	 Personeli	 Görevde	 Yükselme	 ve	
Unvan	Değişikliği	Yönetmeliği	çerçevesinde	zaman	
kaybetmeksizin,	asaleten	atama	yapılmamış	bütün	
görevde	 yükselmeye	 tabi	 kadrolar	 için	 görevde	
yükselme	 ve	 unvan	 değişikliği	 sınavları	 açılması	
sağlanmalıdır.

 Görüş	 1- Danıştay 16. Dairesinin 03.07.2015 tarihli ve 
E:2015/1156 sayılı Kararıyla Kurum Görevde Yükselme 
ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Görevde Yükselme 
suretiyle atanacaklarda aranacak şartlarını içeren 6/3-
a-2, 6/3-b-2, 6/3-c-2, 6/3-d-2, 6/3-e-2 maddelerinin 
yürütmesi durdurulmuştur. Ancak bu Karar için itiraz 
başvurusunda bulunulmuş, itiraz başvurusunun 
sonucuna göre hizmet gereği ve ihtiyaç durumu dikkate 
alınarak  görevde yükselmeye tabi kadrolar için sınav 
açılması öngörülmektedir. 

	 Konu	 2-	 Görevde	 yükselme	 ve	 unvan	 değişikliği	
sınav	takviminin	açıklanmasını	müteakiben	Kurum	
çalışanları	için	sınav	konuları	çerçevesinde	hizmet	
içi	eğitim	programları	düzenlenmelidir.

	 Görüş	 2- Görevde yükselme ve unvan değişikliği 
sınavının açılmasına müteakip Kurum Hizmet İçi Eğitim 
Yönetmeliği çerçevesinde görevde yükselme ve unvan 

 Yukarıda bahsedilen hükümler çerçevesinde Kurum 
personeli ihale komisyonlarında görevlendirilmektedir. 

 Ayrıca; 4734 sayılı Kanunun “İhale Komisyonu” başlıklı 
6’ncı maddesinde gerekli incelemenin yapılmasının 
sağlanması amacıyla ihale işlem dosyasının birer 
örneğinin ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale 
komisyonu üyelerine verilmesi de hükme bağlanmıştır. 

 Bu bağlamda, ihale dokümanının ayrılmaz bir parçası 
olan idari şartnamede ihale komisyonu üyelerine 
tekliflerin alınması, değerlendirilmesi, ihaleye katılımda 
yeterlilik belgesi olarak istekliler tarafından sunulması 
istenen belgelerde olması gereken hususlar ayrıntılı 
olarak belirtilmektedir. 

 Kurumumuzca düzenlenen 4734 sayılı ihale kanunu ile 
ilgili eğitimler ihale dosyası hazırlayan personele yönelik 
olarak düzenlenmekle beraber, bir ihale komisyonda 
asil ve yedek üyeler dâhil toplam 10 kişi görevlendirildiği 
ve her bir ihalenin özelliğine göre de komisyonda görev 
alan kişiler farklılık gösterdiğinden, Kurumumuz hizmet 
içi eğitim kapsamında ihale komisyonu olarak görev 
alan tüm kişilere eğitim verilmesi mümkün olmamakla 
birlikte bu kişilerden imkânlar ölçüsünde azamisine 
hizmet içi eğitim verilmesi uygun görülmektedir. 

 Diğer taraftan; 4734 sayılı Kamu İhale kanunun 22 
maddesinin son fıkrasında “……ihale yetkilisince 
görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada 
fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.” 
denildiğinden ihale yetkilisince uygun görülen kişiler 
piyasa araştırmasında Ayrıca ; piyasa fiyat araştırma 
ve muayene ve kabul komisyonu, kontrol teşkilatınca 
yapılan işlemlerle ilgili olarak Kurumumuzca 
düzenlenen aday memur, yurt yönetim memurlarının 
eğitimi, yurt müdür yardımcılarının eğitimi vb. gibi 
hizmet içi eğitimlerde satın alma iş ve işlemleri ile ilgili 
konularda da eğitim verilmektedir.
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 b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer 
değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl 
çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı 
unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu 
personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği 
mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu 
yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması 
kaydıyla yerine getirilebilir.

 c) Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; 
mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin 
geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği 
haiz boş pozisyon bulunması, pozisyonunun bulunduğu 
ildeki Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi 
ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü 
olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin 
mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu 
kuruma ibraz etmesi halinde yerine getirilebilir. Sağlık 
mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonun 
bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve niteliği 
haiz boş pozisyona yeniden atama yapılır.

 ç) Aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması 
halinde, eşi şehit olan personelin kurum içi yer 
değişiklik talebi, bir defaya mahsus olmak üzere yerine 
getirilir.

 d) (Ek:12/5/2011-2011/1802) Pozisyonunun bulunduğu 
yerde, kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü 
olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düştüğü 
adli veya mülki makamlarca belgelendirilen personel 
ile eşi vefat eden personelin kurum içi yer değişikliği 
talebi; geçiş yapacağı birimde aynı unvan ve niteliğe 
haiz boş pozisyon bulunması kaydıyla kurumun hizmet 
gerekleri dikkate alınarak yerine getirilebilir…”

 Düzenlenen bu madde çerçevesinde Kurumumuzda 
çalışan sözleşmeli personelin mazerete bağlı yer 
değişikliği işlemlerinin gerçekleştirilmesi uygun 
görülmektedir.

 

değişikliği sınavını kazanıp da ilgili kadroya ataması 
yapılan personelin bir plan dâhilinde hizmet içi eğitime 
alınması uygun görülmektedir.

	 Konu	3-	Aile	veya	sağlık	durumuna	bağlı	olarak	yer	
değişikliği	 talebinde	 bulunanların	 yer	 değişikliği	
işlemleri,	talepleri	esas	alınmak	suretiyle	ivedilikle	
sonuçlandırılmalıdır.

	 Görüş	3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer 
ilgili mevzuat çerçevesinde konu hakkında çalışmalar 
devam etmektedir.

 Buna göre;  eş ve sağlık durumuna bağlı olarak 
2015 Eylül ayından bu güne kadar 121 personelin yer 
değişikliği işlemleri gerçekleştirilmiş olup, bu çerçevede 
çalışmaların devam etmesi uygun görülmektedir. 

 Konu	4-	Kurum	bünyesinde	657	sayılı	Kanunun	4/B	
maddesi	 çerçevesinde	 istihdam	 edilen	 sözleşmeli	
personele	de	mazerete	bağlı	olarak	yer	değişikliği	
hakkı	tanınmalıdır.

	 Görüş	 4-	 Kurum bünyesinde 657 sayılı Kanunun 4/B 
maddesi çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli 
personelin Kurum içi yer değişikliği Sözleşmeli Personel 
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların kurum içi yer değişikliği 
başlıklı Ek 3 üncü maddesinde düzenlenmiştir.  
Mazerete bağlı olarak yer değişikliğine ilişkin söz konusu 
düzenleme aşağıda belirtilen şekildedir.

	 Kurum	içi	yer	değişikliği	

 Ek	 Madde	 3	 – (Ek: 2/3/2009-2009/14799) Sözleşmeli 
personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz.

 Sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği ise 
aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir.

 a) Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, aynı unvan 
ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum 
içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun 
vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları 
şartıyla yerine getirilebilir. 
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	 Madde	 7-	 Aile	 bütünlüğünün	 korunabilmesi	 için	
il	 dışı	 görevlendirilmelerinin,	 personelin	 rızası	
dâhilinde	gerçekleştirilmesi	sağlanmalıdır.

	 Görüş	7-	Görevlendirmelere ilişkin iş ve işlemler Kurum 
Görevlendirme Talimatına göre yapılmaktadır. İlgili 
Talimatın 5 inci maddesinde Görevlendirme teklifleri 
ve görevlendirmelerde takip edilecek hususlar ayrıntılı 
olarak açıklanmış olup, söz konusu maddenin (a) ve (b) 
bentleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

 “a) Birim/il müdürlüklerince yapılacak görevlendirmeler 
bir yılda en fazla 6 ay ile sınırlı olacaktır (İsteğe bağlı 
olma hali hariç memuriyet mahalli dışında yapılacak 
görevlendirmelerin bir yılda 2 ayı geçmemesine özen 
gösterilecektir.). Bir yılda 6 ayı aşan görevlendirmeler 
ise ilgili birim/il müdürlüğünün teklifi üzerine İnsan 
Kaynakları Dairesi Başkanlığınca Genel Müdürlük 
Makamından onay almak suretiyle yapılacaktır. 

 b) Görevlendirmeler kesinlikle cezai mahiyette olmayıp, 
ihtiyaca ve hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik 
olacaktır. Görevlendirilecek personelin görevlendirildiği 
kadro unvanının gerektirdiği genel ve özel nitelikleri 
taşımasına dikkat edilecektir. İl sınırları içerisindeki 
görevlendirmelerde personelin ikamet ettiği yer ile 
görevlendirileceği yer arasındaki ulaşım durumu 
dikkate alınarak, mağduriyete sebep verilmeyecek 
şekilde yapılacaktır.”

 Bu itibarla, Kurum personelinin il dışı görevlendirilmeleri 
yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde 
yerine getirilmesi uygun görülmektedir.

	 Konu	 8-	 Nöbet	 iznini	 personel	 eksikliği	 sebebiyle	
Özel	 ve	 Gece	 Hizmetleri	 Talimatı	 çerçevesinde	
kullanamayan	 personel	 yönünden	 nöbet	 izninin,	
birim	 amirinin	 uygun	 göreceği	 ileriki	 bir	 tarihte	
kullanabilmesine	imkân	sağlanmalıdır.	

 

	 Konu	 5-	 Merkez	 ve	 taşra	 teşkilatında	 memur	
kadrosunda	görev	yapan	personel	ile	yurt	yönetim	
memuru	 kadrosunda	 olmasına	 rağmen	 taşra	
teşkilatında	 görev	 yapan	 personelin	 istekleri	
dâhilinde	 ilgili	 mevzuat	 çerçevesinde	 veri	
hazırlama	 kontrol	 işletmeni	 kadrolarına	 atanması	
sağlanmalıdır.	

	 Görüş	5- Kurum hizmet birimlerinde görev yapan memur 
personelin veya yurt yönetim memuru kadrosunda 
olmasına rağmen taşra teşkilatında görev yapan 
personelin aranan niteliklere sahip olması kaydıyla 
ihtiyaç ve kadro imkânları ölçüsünde veri hazırlama 
kontrol işletmeni kadrolarına atanmalarına ilişkin 
çalışmaların yerine getirilmesi uygun görülmektedir.

 Konu	6-	 Koruma	ve	Güvenlik	Görevlisi	kadrolarında	
bulunup	 da	 herhangi	 bir	 sebeple	 çalışma	 izni	
iptal	 edilen	 ve	 gerekli	 nitelikleri	 taşıyanların,	
yurt	 yönetim	 memurluğu	 veya	 il	 müdürlüklerinde	
durumlarına	 uygun	 yerlerde	 görevlendirilmeleri	
sağlanmalıdır.

	 Görüş	6-	Güvenlik görevlisi olarak çalışamayacaklarına 
ilişkin sağlık kurulu raporu olan veya gerekli nitelikleri 
taşımaması sebebiyle ilgili mevzuat gereği çalışma 
izni yenilenmeyen koruma güvenlik kadrosunda 
görev yapan personelin, ihtiyaç durumuna uygun 
diğer unvanlara Görevlendirme Talimatı çerçevesinde 
görevlendirilmeleri mümkün bulunmakta olup, konuya 
ilişkin il müdürlükleri 10.02.2016 tarihli ve E.1201/15563 
sayılı yazı ile talimatlandırılmıştır. Buna göre, herhangi 
bir sebeple çalışma izni iptal edilen personelin 
hizmet sınıfı da (Genel İdare Hizmetleri Sınıfı) dikkate 
alınarak gerekli nitelikleri taşıması kaydıyla ihtiyaç 
ve durumlarına uygun olarak öncelikle il müdürlükleri 
emrinde görevlendirmelerinin uygun olacağı mütalaa 
edilmektedir.
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 Aynı cinsiyette öğrenci barındıran ve aynı mahalde 
hizmet veren yurt müdürlüklerinde aynı cinsiyette 
olmak üzere öğrenci yatak kapasitesi 1000’e (bu sayı 
dahil) kadar olanlar için bir, 1001-3000 (bu sayı dahil) 
arası iki, 3001 ve üzeri yerler için üç yurt müdür 
yardımcısı personel ihtiyaç sayısı olarak belirlenecektir. 

  Farklı cinsiyette öğrenci barındıran ve aynı mahalde 
hizmet veren yurt müdürlüklerinde öğrenci yatak 
kapasitesi 400’e (bu sayı dâhil) kadar olan yerler için 
bir (tercihen yurt müdürünün karşı cinsiyetinde olmak 
üzere), 401-1500 (bu sayı dâhil) arası iki (bir bayan, bir 
bay), 1501- 3000 (bu sayı dâhil) arası üç (Bir bayan, 
bir bay, üçüncü ihtiyaç sayısının belirlenmesinde ise 
sırasına göre yurt müdürlüğünde barınan öğrenci 
cinsiyet kapasitesi, bina sayısı dikkate alınacaktır. 
Bunların da eşit olması halinde bayan), 3001 ve üzeri 
dört (iki bayan, iki bay olarak, ancak; yurt müdürlüğünde 
barınan öğrenci cinsiyet oranı diğer cinsiyet oranının 
%25 ve altında olması halinde cinsiyete göre bir bayan/
bay, üç bayan/bay) yurt müdür yardımcısı personel 
ihtiyaç sayısı olarak belirlenecektir.

 Aynı yurt müdürlüğüne bağlı olarak farklı mahalde 
(Özel ve Gece Hizmetleri Talimatı çerçevesinde ayrı 
nöbet hizmetinin yürütülmesi zorunlu/elzem olan) 
hizmet veren bina/binalarda bu bendin (1) ve (2) nci 
alt bentlerinde belirtilen hususlar dikkate alınarak 
her bina/binalar ayrı ayrı değerlendirilmek suretiyle 
yurt müdür yardımcısı personel ihtiyaç sayısı olarak 
belirlenecektir.

 	Yurt	Yönetim	Memuru/Personeli	

 Barınan öğrenci cinsiyeti, yurt müdürlüğünün kapasitesi 
ve konumu dikkate alınarak;

  Aynı cinsiyette öğrenci barındıran ve aynı mahalde 
hizmet veren yurt müdürlüklerinde aynı cinsiyette 
olmak üzere öğrenci yatak kapasitesi 400 e (bu sayı 
dâhil) kadar olan yerler için üç, 400 üzeri her 188 
öğrenci yatak kapasitesi için ilave bir yurt yönetim 
memuru/personeli ihtiyaç sayısı belirlenecektir. 

	 Görüş	 8-	 Yurt müdürlüklerindeki personelin nöbet 
hizmetleri ile ilgili iş ve işlemler Özel ve Gece Hizmetleri 
Talimatına göre yürütülmektedir. 

 Buna göre; Mezkûr talimatın Nöbet İzinlerinin 
Kullanılması başlıklı 7. maddesinde; 

 “a. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Pazar 
günleri yürüten personele takip eden gün,

 b. Cuma, Cumartesi, bayram ve genel tatil günleri ile 
yarım çalışma günlerinde yürüten personele nöbeti 
takip eden hafta içerisinde ilgilinin isteği, birim amirinin 
uygun göreceği bir gün,

 nöbet izni verilecektir.

          c. Nöbet izinlerinin herhangi bir sebeple kullanılmaması 
halinde, iznin en fazla 10 günlük kısmı yıllık izinle 
birleştirilerek o yıl içerisinde kullandırılabilir.”

 şeklinde düzenlenmiştir.

 Bu itibarla, nöbet izninin yapılan düzenlemeye göre 
yürütülmesi uygun görülmektedir.

	 Konu	9-	Yurt	müdürlüklerinde	bulunan	yönetici	ve	
personel	 kadro	 sayısı,	 barınma	 kapasitesi	 esas	
alınarak	 norm	 kadro	 (personel	 ihtiyaç	 tespiti)	
şeklinde	belirlenmelidir.

	 Görüş	9-	Yurt müdürlüklerinde personel ihtiyaç sayısı 
23.11.2015 tarihli ve 47511210-601.03-E.4252/50140 sayılı 
Genel Müdürlük Talimatı ile belirlenen usul ve esaslara 
göre belirlenmektedir.

 Buna göre; 

	 Yurt	Müdürü	

 Her yurt müdürlüğü için bir yurt müdürü personel 
ihtiyaç sayısı belirlenecektir.

	 Yurt	Müdür	Yardımcısı

 Barınan öğrenci cinsiyeti, yurt müdürlüğünün kapasitesi 
ve konumu dikkate alınarak;
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	 27/10/2016	TARİHİNDE	YAPILAN	KURUM	İDARİ	
KURULU	TOPLANTISINA	DAİR	GÖRÜŞ	RAPORU

	 KONU	1-	Asaleten	atama	yapılmamış	bütün	görevde	
yükselmeye	tabi	kadrolar	için	görevde	yükselme	ve	
unvan	 değişikliği	 sınavları	 açılması	 sağlanmalı	 ya	
da	Yüksek	Öğrenim	Kredi	ve	Yurtlar	Kurumu	Genel	
Müdürlüğü	 Personeli	 Görevde	 Yükselme	 ve	 Unvan	
Değişikliği	 Yönetmeliğinde	 Danıştay	 16.	 Dairesinin	
03.07.2015	tarihli	ve	E:2015/1156	sayılı	dosyasındaki	
yürütmenin	 durdurulması	 kararındaki	 gerekçeler	
gözetilerek	gerekli	değişiklikler	yapılmalıdır.

	 GÖRÜŞ	 1-	Danıştay 16. Dairesinin 03.07.2015 tarihli ve 
E:2015/1156 sayılı Kararıyla Kurum Görevde Yükselme 
ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Görevde Yükselme 
suretiyle atanacaklarda aranacak şartlarını içeren 6/3-
a-2, 6/3-b-2, 6/3-c-2, 6/3-d-2, 6/3-e-2 maddelerinin 
yürütmesi durdurulmuştu. 

 İşbu Karara ilişkin Kurumumuz tarafından yapılan 
itiraz Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından 
incelenmiş ve YD İtiraz No: 2015/1329 sayılı kararı ile 
oy birliği ile söz konusu maddelere ilişkin itirazlar 
reddedilmiştir.  

 Diğer taraftan; 29/11/2014 tarihli ve 29190 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 2016/9380 sayılı 
Kararıyla bazı maddelerinde değişiklikler yapıldığından, 
bu değişikliklere uygun olarak Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli 
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde 
değişiklik yapılması gerekmektedir.

 Bu çerçevede; mezkûr Yönetmelikte Bakanlar 
Kurulunca ön görülen sürede değişiklik yapılmasının 
uygun olacağı mütalaa edilmektedir. 

 Farklı cinsiyette öğrenci barındıran ve aynı mahalde 
hizmet veren yurt müdürlüklerinde her cinsiyete ayrı 
ayrı olmak üzere yatak kapasitesi 400’e (bu sayı dâhil) 
kadar olan yerler için üç, 400 üzeri her 188 öğrenci 
yatak kapasitesi için ilave bir yurt yönetim memuru/
personeli ihtiyaç sayısı belirlenecektir.  

 Aynı yurt müdürlüğüne bağlı olarak farklı mahalde 
(Özel ve Gece Hizmetleri Talimatı çerçevesinde ayrı 
bir nöbet hizmetinin yürütülmesi zorunlu/elzem olan) 
hizmet veren bina/binalarda bu bendin (1) ve (2) nci alt 
bentlerinde belirtilen hususlar dikkate alınarak her bina/
binalar ayrı ayrı değerlendirilmek suretiyle yurt yönetim 
memuru/personeli ihtiyaç sayısı belirlenecektir.

	 	Psikolog

 Öğrenci kapasitesi 1500 (bu sayı dâhil) ve üzeri yurt 
müdürlüklerine bir psikolog personel ihtiyaç sayısı 
belirlenecektir.

 	Sosyal	Çalışmacı

 Öğrenci kapasitesi 500 (bu sayı dâhil) ve üzeri yurt 
müdürlüklerine bir sosyal çalışmacı personel ihtiyaç 
sayısı belirlenecektir.

 Kurumumuza tahsis edilen kadro imkânları ölçüsünde 
yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde işlem 
tesis edilmesi uygun görülmektedir.

	 Konu	 10-	 Yıllık	 izinlerin	 kullanılacağı	 tarih	
konusundaki	 kısıtlamanın	 kaldırılması	 sağlanmalı;	
bu	hususta	personelin	isteği	dikkate	alınmalıdır.

	 Görüş	 10-	 Kurum hizmetlerinin aksatılmadan 
yürütülmesi amacıyla Genel Müdürlük, il müdürlükleri ve 
bağlı yurt müdürlüklerinde görev yapan personelin yıllık 
izinlerini 15 Ağustos 2016 tarihine kadar kullanmaları 
11.02.2016 tarihli ve 75042664-903.05.04- E.1217/15633 
sayılı Genel Müdürlük Talimatıyla düzenlenmiş olup, 
zorunlu ihtiyaç hallerinde söz konusu personele 
belirlenen tarihten sonra da yıllık izin verilmesinin 
uygun olacağı mütalaa edilmektedir.
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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.

	 KONU	 5-	 Özel	 ve	 Gece	 Hizmetleri	 Talimatı	
kapsamında	nöbet	 izinlerinin	herhangi	bir	sebeple	
kullanılmaması	halinde,	iznin	10	günü	aşan	kısmının	
da	kullandırılması	sağlanmalıdır.

	 GÖRÜŞ	 5- Konu ile ilgili olarak; 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 178 inci maddesinin B fıkrası 
gereğince “Kurumlar gerektiği takdirde personelini 
günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti 
vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele 
yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir 
gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek 
iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yıl 
içinde kullandırılabilir” hükmüne istinaden Özel ve Gece 
Hizmetleri Talimatında gerekli düzenleme yer almakta 
olup, bu kapsamla ilgili personelin izin kullanması 
hususunda birim amirlerinin gerekli hassasiyeti 
göstermeleri uygun görülmektedir.

	 KONU	 6-	 09.08.2016	 tarihli	 ve	 29796	 sayılı	 Resmî	
Gazete’de	 yayımlanan	 Yüksek	 Öğrenim	 Kredi	 ve	
Yurtlar	Kurumu	Yurt	İdare	ve	İşletme	Yönetmeliğinin	

	 KONU	 2-	 Görevde	 yükselme	 ve	 unvan	 değişikliği	
sınav	takviminin	açıklanmasını	müteakiben	kurum	
çalışanları	için	sınav	konuları	çerçevesinde	hizmet	
içi	eğitim	programları	düzenlenmelidir.

	 GÖRÜŞ	 2- Görevde yükselme ve unvan değişikliği 
sınavının açılmasına müteakip Kurum Hizmet İçi Eğitim 
Yönetmeliği çerçevesinde görevde yükselme ve unvan 
değişikliği sınavını kazanıp da ilgili kadroya ataması 
yapılan personelin bir plan dâhilinde hizmet içi eğitime 
alınması uygun görülmektedir.

	 KONU	 3-	 Merkez	 ve	 taşra	 teşkilatında	 memur	
kadrosunda	görev	yapan	personel	ile	yurt	yönetim	
memuru	 kadrosunda	 olmasına	 rağmen	 taşra	
teşkilatında	 görev	 yapan	 personelin	 istekleri	
dâhilinde	 ilgili	 mevzuat	 çerçevesinde	 veri	
hazırlama	 kontrol	 işletmeni	 kadrolarına	 atanması	
sağlanmalıdır.

	 GÖRÜŞ	3-	190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümleri çerçevesinde; 
Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı ile 
mutabakata gidilmek suretiyle, mevcut boş memur 
kadroları, bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve 
kontrol işletmeni kadrolarına dönüştürülmekte olup, 
birim ve il müdürlüklerinin teklifleri de dikkate alınarak 
mevcut kadro imkânları ölçüsünde ve hizmet gereğine 
dayalı olarak söz konusu kadrolara atama yapılmakta 
olup, buna göre çalışmaların sürdürülmesi uygun 
görülmektedir. 

	 KONU	 4-	 Servis	 hizmetinden	 faydalanamayan	
personelin	 mağduriyet	 yaşamaması	 için	 nöbet	 ve	
vardiya	 değişim	 saatlerinin	 imkânlar	 dâhilinde	
servis	saatlerine	göre	düzenlenmesi	yönünde	genel	
bir	yazı	düzenlenmelidir.

	 GÖRÜŞ	4-	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 
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 27/04/2017	TARİHİNDE	YAPILAN	KURUM	İDARİ	
KURULU	TOPLANTISINA	DAİR	GÖRÜŞ	RAPORU

	 KONU	1-	Asaleten	atama	yapılmamış	bütün	görevde	
yükselmeye	tabi	kadrolar	için	görevde	yükselme	ve	
unvan	 değişikliği	 sınavları	 açılması	 sağlanmalı	 ya	
da	Yüksek	Öğrenim	Kredi	ve	Yurtlar	Kurumu	Genel	
Müdürlüğü	 Personeli	 Görevde	 Yükselme	 ve	 Unvan	
Değişikliği	 Yönetmeliğinde	 Danıştay	 16.	 Dairesinin	
03.07.2015	tarihli	ve	E:2015/1156	sayılı	dosyasındaki	
yürütmenin	 durdurulması	 kararındaki	 gerekçeler	
gözetilerek	gerekli	değişiklikler	yapılmalıdır.

	 GÖRÜŞ	 1-	Danıştay 16. Dairesinin 03.07.2015 tarihli ve 
E:2015/1156 sayılı Kararıyla Kurum Görevde Yükselme 
ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Görevde Yükselme 
suretiyle atanacaklarda aranacak şartlarını içeren 6/3-
a-2, 6/3-b-2, 6/3-c-2, 6/3-d-2, 6/3-e-2 maddelerinin 
yürütmesi durdurulmuştu. 

 İşbu Karara ilişkin Kurumumuz tarafından yapılan 
itiraz Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından 
18.01.2016 tarihli ve YD İtiraz No: 2015/1329 sayılı kararı 
ile oy birliği ile söz konusu maddelere ilişkin itirazlar 
reddedilmiştir. 

 Ayrıca, derdest olan davada Danıştay Savcısının “… 
dava konusu Yönetmeliğin 6/3-a-2, 6/3-b-2, 6/3-c-2, 
6/3-d-2, 6/3-e-2 maddelerinin iptaline, dava konusu 
olan diğer maddeler yönünden ise davanın reddine 
karar verilmesi gerektiği” yönündeki  “Düşünce” si 
20.03.2017 tarihinde Kurumumuza tebliğ edilmiştir.  

 351 sayılı Kanun ile kurulmuş olan Yüksek Öğrenim Kredi 
ve Yurtlar Kurumu, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 
olarak hizmet vermekte olup, 29/11/2014 tarihli ve 29190 
sayılı Resmi Gazete’de Gençlik ve Spor Bakanlığı ve 
bağlı kuruluşları olan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Genel Müdürlüğü ile Spor Genel Müdürlüğü 
Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 
Yönetmelikleri birlikte yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

36	 ncı	 maddesinin	 ikinci	 fıkrası	 çerçevesinde	
hazırlanacak	 özel	 ve	 gece	 hizmetleri	 usul	 ve	
esasları	 ile	 ilgili	 hususlarda,	 yetkili	 sendikanın	 da	
görüşü	alınmalıdır.

	 GÖRÜŞ	 6- İlgili mevzuat çerçevesinde; Kurumumuz 
Özel ve Gece Hizmetleri Talimat Taslağı hazırlanmış 
olup, konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. 

 Kayıtlarımızın tetkikinde, mezkûr Talimatla ilgili 
hususların özellikle de fazla çalışma ücreti ve nöbet 
izinlerine ilişkin konuların değişik tarihlerde Kurum İdari 
Kurulu toplantılarında gündeme geldiği ve konularla 
ilgili yapılan çalışmalar hakkında Kurum temsilcileri ve 
Sendika temsilcilerinin görüşlerinin ilgili raporlarda yer 
aldığı görülmektedir.

 Nitekim 23.08.2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline 
ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklarına 
İlişkin 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3 üncü Dönem 
Toplu Sözleşmenin Üçüncü Kısım İkinci Bölümünde 
yer alan Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna 
İlişkin Toplu Sözleşmenin 20 inci maddesinde Yüksek 
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne 
bağlı yurtlarda görev yapan personelden Kendilerine 
Yılı Bütçe Kanununa Ekli (K) Cetveline göre çalışma 
ücreti ödenenlerin saat başı çalışma ücretleri bir kat 
artırımlı uygulanır hükmüne yer verilmiş olup, Özel ve 
Gece Hizmetleri Talimatına göre nöbet tutan personele 
istenilen düzeyde olmasa bile daha önce yapılan fazla 
çalışma karşılığı ödenen ücretin bir kat fazlasının 
ödenmesi sağlanmıştır. 

 Bu itibarla hazırlanan mezkûr Talimat Taslağı hakkında, 
Sendika temsilcilerine bilgi verilmek suretiyle görüşleri 
alınmış olup, bu görüşlerin ilgili mevzuat çerçevesinde 
değerlendirilmesinin uygun olacağı mütalaa 
edilmektedir.
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il	 müdürlüklerinde	 durumlarına	 uygun	 yerlerde	
görevlendirilmeleri	sağlanmalıdır.

	 GÖRÜŞ	 3-	 Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda 
bulunup da ilgili mevzuat gereği bu kadroda 
çalışamayacaklarına dair sağlık kurulu raporu olan 
veya gerekli nitelikleri taşımaması sebebiyle çalışma 
izni yenilenmeyen personelin hizmet sınıfı da dikkate 
alınmak suretiyle hizmet gereği ve ilgilinin durumuna 
uygun yerlere Kurum Görevlendirme Talimatı 
çerçevesinde görevlendirilmelerinin sağlanmasının 
uygun olacağı görüşündeyiz. 

	 KONU	 4-	 Yeterli	 sayıda	 personel	 bulunan	 yurt	
müdürlükleri	 ve	 il	 müdürlüklerinde	 personelin	
zorunlu	eğitim	çağında	bulunmayan	çocukları	 için	
çocuk	 bakımevleri	 (kreş)	 açılması	 konusunda	
çalışma	yapılması	sağlanmalıdır.

	 GÖRÜŞ	 4-	 Bakanlar Kurulunun 87/12197 sayılı Kararı 
ile yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca 
Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmeliğin 
Kuruluş başlıklı 2 nci maddesinde “Bakımevleri 
kurumun bağlı veya ilgili olduğu Bakanın onayı alınmak 
suretiyle Kurumca istihdam edilen memurların, 0-6 
yaş grubuna giren en az 50 çocuğu için Kurumun idari 
ve mali işlerle ilgili birimine bağlı olarak açılabilir” 
denilmektedir. Konuyla ilgili olarak mezkûr 
Yönetmeliğin İl ve İlçe Merkezlerinde Bakımevi Açılması 
başlıklı 20 nci maddesinde ise “İl ve ilçe merkezlerinde 
bu Yönetmelik kapsamındaki memurların 0-6 yaş 
grubuna giren en az 50 çocuğunun bulunması halinde, 
giderlerin ilgili kurumlarca bakımevinden yararlanacak 
çocuk sayısıyla orantılı olarak müştereken karşılanması 
şartıyla, mülki idare amirinin denetim ve gözetiminde 
çocuk bakımevi açılabilir. Bu şekilde açılacak çocuk 
bakımevlerinin yönetim ve diğer hizmetleri il veya ilçe 
özel idare müdürlüklerince yürütülür. Bakımevleri için 
gerekli personelin kadroları ilgili özel idare müdürlüğü 
teşkilat kadrolarında yer alır.” hükmü bulunmaktadır.

 Mezkûr Yönetmeliklerin dayanağı olan Kamu Kurum 
ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan 
Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Bakanlar 
Kurulunun 2016/9380 sayılı Kararıyla bazı maddelerinde 
değişiklikler yapılmıştır.

 Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; Yüksek 
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 
Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 
Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin hazırlanan 
Yönetmelik Taslağı Bakanlık Personel Dairesi 
Başkanlığına iletildiğinden söz konusu çalışmaların bu 
çerçevede yürütülmesi uygun görülmektedir.

	 KONU	 2-	 Aile	 veya	 sağlık	 durumuna	 bağlı	 olarak	
yer	 değişikliği	 talebinde	 bulunanların	 yer	
değişikliği	 işlemleri,	 bir	 takvime	 bağlanarak	
talepleri	esas	alınmak	suretiyle	(yaz	ayları	içinde)	
sonuçlandırılmalıdır.

	 GÖRÜŞ	2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B 
maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli yurt 
yönetim personelinin eş (aile) ve sağlık durumuna 
bağlı yer değişikliği taleplerine ilişkin iş ve işlemler 
6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına 
İlişkin Esaslar çerçevesinde yürütülmekte olduğu, buna 
göre bir yıllık hizmet süresini tamamlayan sözleşmeli 
personelin eş durumuna bağlı yer değişikliklerinin 
Mart/2017 tarihinde yapıldığı görülmektedir.

 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi 
kapsamında istihdam edilen memur personelin eş 
(aile) ve sağlık durumuna bağlı atama taleplerinin ise 
ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak hizmet gereği 
ve kadro imkânları ölçüsünde 2017 yılı yaz aylarında 
değerlendirilmesinin uygun olacağı görüşündeyiz.

	 KONU	3-	Koruma	ve	Güvenlik	Görevlisi	kadrolarında	
bulunup	 da	 herhangi	 bir	 sebeple	 çalışma	 izni	
iptal	 edilen	 ve	 gerekli	 nitelikleri	 taşıyanların,	
isteklerine	 göre	 yurt	 yönetim	 memurluğu	 veya	
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 5018 sayılı Kanuna istinaden Ön Ödeme Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlanmış olup, 
Yönetmeliğin ön ödeme şekilleri ve uygulaması konulu 
5. maddesinde “Ön ödeme, harcama yetkilisinin uygun 
görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla; 
ilgili kanunlarında öngörülen haller ile gerçekleştirme 
işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya 
zorunlu giderler için avans verilmek veya kredi açılmak 
suretiyle yapılabilir. Verilecek avansın üst sınırları yılları 
merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilir. Avans, işi 
yapacak, mal veya hizmeti sağlayacak olan kişi veya 
kuruluşa ödenmek üzere, doğrudan mutemede verilir.” 
denilmiştir. Yine aynı maddede “Kredi, mutemetler 
adına banka veya aynı idareye hizmet veren muhasebe 
birimi nezdinde açtırılabilir. Mutemetlerin imza örneği, 
nezdinde kredi açılan banka veya muhasebe birimine 
gönderilir. Ön ödemeler hangi iş için verilmiş ise 
yalnızca o işte kullanılır. Mutemetler avans almadan 
harcama yapamaz ve kamu idaresi adına harcama 
yapmak üzere muhasebe biriminin veznesi veya banka 
hesabından başka hiçbir yerden, hiçbir nam ile para 
alamazlar.” ibaresi bulunmaktadır.

 Yukarıdaki hükümler doğrultusunda yurt yönetim 
memurlarının sosyal kültürel faaliyetler ve benzeri işler 
için alınacak olan avans veya açılacak kredinin kendi 
adlarına olması gerekmektedir.

  Bunun dışında, depozito ödemelerinin avans alınarak 
veya kredi açılarak ödenmesi ile ilgili Kurumda meri bir 
talimat bulunmadığı görülmektedir.

 Bu itibarla; konuyla ilgili yukarıda yapılan açıklamalar 
ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem 
tesis edilmesi uygun görülmektedir.

 Diğer taraftan Ankara Valiliği (Milli Eğitim Müdürlüğü) ile 
yapılan protokol çerçevesinde Ankara’ da çalışan Kurum 
personelinin çocukları için Ankara İl Müdürlüğüne 
bağlı Tahsin Banguoğlu Yurt Müdürlüğünün bulunduğu 
yerleşkede anaokulu faaliyetlerini sürdürmektedir.

 Yukarıda belirtilen açıklamalar ve diğer ilgili mevzuat 
çerçevesinde ilgili birimlerce gerekli araştırma yapılmak 
suretiyle söz konusu çalışmalara başlanmasının uygun 
olacağı mütalaa edilmektedir.      

	 KONU	 5-	 9.8.2016	 tarihli	 ve	 29796	 sayılı	 Resmî	
Gazete’de	 yayımlanan	 Yüksek	 Öğrenim	 Kredi	 ve	
Yurtlar	Kurumu	Yurt	İdare	ve	İşletme	Yönetmeliğinin	
36	ncı	maddesinin	ikinci	fıkrası	çerçevesinde	Özel	
ve	Gece	Hizmetleri	Usul	ve	Esasları	ile	ilgili	hususlar,	
yetkili	sendikanın	katılımıyla	belirlenmelidir.

	 GÖRÜŞ	5-	Kurumumuz Özel ve Gece Hizmetleri Usul ve 
Esasları Taslağı hakkında 27.10.2016 tarihinde yapılan 
Kurum İdari Kurulu Toplantısında sendika temsilcilerine 
bilgi verilmek suretiyle görüşleri alınmış olup, adı 
geçen Usul ve Esaslar 28/10/2016 tarihli ve 905 sayılı 
Yönetim Kurulu Toplantısının 9835 no lu Kararı ile uygun 
görülmüş olup, 01/11/2016 tarihli ve 69876154.010.07.01-
E.4492 sayılı yazı ile yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren 
bu Usul ve Esaslar ile mevcut Özel ve Gece Hizmetleri 
Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır. 

	 KONU	 6-	 Yurt	 yönetim	 memurlarının	 depozito	
ödemeleri,	 sosyal	 ve	 kültürel	 faaliyetler	 gibi	
sebeplerle	 kendi	 adlarına	 banka	 hesabı	 açmaları	
yerine	 ilgili	 işlemler	 için	 kurum	 adına	 açılan	
hesaplarda	 işlem	 yapmaya	 yetkilendirilmeleri	
sağlanmalıdır.

	 GÖRÜŞ	 6- Yurt yönetim memurları sosyal kültürel 
faaliyetler ve benzeri işler için avans almak veya kredi 
açılması sureti ile işlem yapmakta olup ön ödeme 
işlemleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu hükümlerine tabidir. 
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 KONU	3- Lojman tahsis komisyonlarına yetkili sendika 
temsilcisinin katılımı sağlanmalıdır.

	 GÖRÜŞ	 3-	 Kurumumuz konut tahsislerine ilişkin 
iş ve işlemler 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu 
Konutları Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğe dayanılarak 
hazırlanan Kurum Konut Talimatı hükümlerine göre 
yürütülmektedir.

 Konuyla ilgili olarak; 13.12.2010 tarihli ve 2010/26 sayılı 
Başbakanlık Genelgesinin kamu kurum ve kuruluşlarının 
riayet edecekleri hususlara ilişkin 2 nci maddesinde 
“Katılımcı ve demokratik yönetim anlayışının 
gerçekleştirilmesi ve şeffaflığın sağlanması açısından 
kamu personelini ilgilendiren lojman, kreş vb. sosyal 
haklara ilişkin olarak yapılan çalışma ve komisyonlara 
uygulamanın kapsamına giren kurum, birim veya 
işyeri bazında en çok üye kaydetmiş sendikadan bir 
temsilcinin katılımına imkân sağlanacaktır.” hükmü yer 
almaktadır.

 Bu itibarla; lojman tahsis komisyonlarına yetkili sendika 
temsilcilerinin katılımının sağlanması hususunda 
mezkûr Başbakanlık Genelgesinde yer alan hüküm 
de dikkate alınarak işlem tesis edilmesi uygun 
görülmektedir.

	 KONU	 4-	 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
ek 4 üncü maddesi ile toplu sözleşme hükümleri 
kapsamında, Kurum bünyesinde 657 sayılı Kanunun 
4/B maddesi çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli 
personelden sendika üyesi olanlara, (toplu sözleşme 
hükümleri çerçevesinde) toplu sözleşme ikramiyesi 
ödenmesi gerektiğine dair tüm taşra birimlerine genel 
bir yazı gönderilmelidir.

	 GÖRÜŞ	4-	Konuyla ilgili olarak;

 1- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü 
maddesinde; 25.6.2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu 
Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca 

 25/10/2017	TARİHİNDE	YAPILAN	KURUM	İDARİ	
KURULU	TOPLANTISINA	DAİR	GÖRÜŞ	RAPORU

	 KONU	 1-	 Asaleten atama yapılmamış bütün görevde 
yükselmeye tabi kadrolar için görevde yükselme ve 
unvan değişikliği sınavları açılması sağlanmalıdır.

	 GÖRÜŞ	 1-	 27.4.2017 tarihinde yapılan Kurum İdari 
Kurulu toplantı raporunda yer alan görüşler de dikkate 
alınmak suretiyle ilgili mevzuat çerçevesinde asaleten 
atama yapılmamış bütün görevde yükselmeye tabi 
kadrolar için görevde yükselme ve unvan değişikliği 
sınavları açılmasına ilişkin çalışmaların yapılması 
uygun görülmektedir.

	 KONU	2-	Özel ve Gece Hizmetleri Usul ve Esaslarında 
değişiklik yapılarak belli bir hizmet yılını dolduran 
personel ile kadın personelin, özel ve gece 
hizmetlerinden ve/veya sadece gece hizmetlerinden 
muaf tutulması sağlanmalıdır.

	 GÖRÜŞ	2-	Kurum tarafından, 757 Yurt Müdürlüğümüzde 
toplam 621.268 öğrenciye 24 saat esasına göre hizmet 
verilmektedir. Bu hizmetleri yerine getiren personelin 
bazı yurt müdürlüklerinde 3-4 günde bir nöbete 
kaldığı ayrıca, ilgili mevzuat çerçevesinde nöbete 
kalan personelin doğum, askerlik, uzun süreli hastalık 
vb. sebepler dikkate alındığında bu sayının da altına 
ineceği öngörülmektedir.

 Kurum hizmetlerinin yükseköğrenim gençliğine 
yönelik kendine özgü nitelikleri olan hizmetler 
olması sebebi ile yarınlarımızı emanet edeceğimiz ve 
geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerin 
eğitim ve öğretimlerini huzurlu ve güvenli bir ortamda 
tamamlamaları büyük önem arz ettiğinden, hizmette 
herhangi bir aksaklık yaşanmaması için bu aşamada 
Özel ve Gece Hizmetleri Usul ve Esaslarında değişiklik 
yapılarak belli bir hizmet yılını dolduran personel ile 
kadın personelin, özel ve gece hizmetlerinden ve/veya 
sadece gece hizmetlerinden muaf tutulmasının uygun 
olamayacağı mütalaa edilmektedir. 
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	 26/04/2018	TARİHİNDE	YAPILAN	KURUM	İDARİ	
KURULU	TOPLANTISINA	DAİR	GÖRÜŞ	RAPORU

	 KONU	 1-	 Asaleten atama yapılmamış bütün görevde 
yükselmeye tabi kadrolar için görevde yükselme ve 
unvan değişikliği sınavları açılması sağlanmalıdır.

	 GÖRÜŞ	 1-	 27.4.2017 tarihinde yapılan Kurum İdari 
Kurulu toplantı raporunda yer alan görüşler de dikkate 
alınmak suretiyle ilgili mevzuat çerçevesinde asaleten 
atama yapılmamış bütün görevde yükselmeye tabi 
kadrolar için görevde yükselme ve unvan değişikliği 
sınavları açılmasına ilişkin çalışmaların yapılması 
uygun görülmektedir.

	 KONU	2-	Lojman tahsis komisyonlarına yetkili sendika 
temsilcisinin katılımı sağlanmalıdır.

	 GÖRÜŞ	 2-	 Konuyla ilgili olarak; 14.12.2010 tarihli 
ve 2010/26 sayılı Başbakanlık Genelgesinin kamu 
kurum ve kuruluşlarının riayet edecekleri hususlara 
ilişkin 2 nci maddesinde “Katılımcı ve demokratik 
yönetim anlayışının gerçekleştirilmesi ve şeffaflığın 
sağlanması açısından kamu personelini ilgilendiren 
lojman, kreş vb. sosyal haklara ilişkin olarak yapılan 
çalışma ve komisyonlara uygulamanın kapsamına 
giren kurum, birim veya işyeri bazında en çok üye 
kaydetmiş sendikadan bir temsilcinin katılımına imkan 
sağlanacaktır.” hükmüne istinaden 21/3/2018 tarihli 
ve E.4723079 sayılı yazı ile mezkur Başbakanlık 
Genelgesinde yer alan hükümlerin dikkate alınması 
hususu tüm teşkilata duyurulmuştur.

	 KONU	 3- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esasların Ek 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 
(e) bendinden hareketle Kurum bünyesinde çalışan 
sözleşmeli personelden üç (3) hizmet yılını dolduranların 
kurum içi isteğe bağlı yer değiştirme talepleri ivedilikle 
karşılanmalıdır.

	 GÖRÜŞ	 3-	 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli 

kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya 
ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine 
Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında aylık veya 
ücretleri ile birlikte Kırk beş Türk Lirası toplu sözleşme 
ikramiyesi ödenir. Bu madde uyarınca yapılan ödeme, 
damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye 
tabii tutulmaz ve ilgili mevzuat uyarınca ödenmekte 
olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, 
ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzer 
ödemelerin hesabında dikkate alınmayacağı, 

 2- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu 
Sözleşme Kanununun 2 nci maddesinde; bu Kanun 
Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin yürütmekle 
görevli oldukları kamu hizmetlerinin görüldüğü genel, 
katma ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve 
belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda kamu iktisadi 
teşebbüslerinde, özel kanunlarla veya özel kanunların 
verdiği yetkiye dayanarak kurulan banka ve teşekküller 
ile bunlara bağlı kuruluşlarda ve diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan kamu 
görevlileri hakkında uygulanacağı,

 3- 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu 
Sözleşmenin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında; 
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü 
maddesinde yer alan “Kırk beş Türk Lirası” ibaresi “750 
gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı 
sonucu bulunacak tutarda” şeklinde uygulanacağı,

 hükümleri yer almaktadır.  

 Buna göre; Kurum bünyesinde 657 sayılı Kanunun 4/B 
maddesi çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli 
personelden sendika üyesi olanlara (toplu sözleşme 
hükümleri çerçevesinde) toplu sözleşme ikramiyesi 
ödenmesi konusu, 19.11.2015 tarihli ve 75042664-
915.02.01-E.4160/48736 sayılı yazısı ile tüm teşkilata 
duyurulduğundan konuya ilişkin iş ve işlemlerin bu 
çerçevede yürütülmesi uygun görülmektedir. 
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bilgi verilmek suretiyle veya istişare mahiyetinde görüş 
istenebileceği uygun görülmektedir. 

 KONU	2-	Yurt müdürü, yurt müdür yardımcısı ve yurt 
yönetim memuru kadro unvanları başkaca bakanlık 
ve kurumlarda bulunmadığından Bakanlık personel 
mevzuatında yapılacak değişikliklerde bu kadro 
unvanları özelinde hak, görev, yetki ve sorumluluklar 
yönünden tüzel kişilik dönemindeki statünün 
korunmasına yönelik düzenleme yapılması konusunda 
Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunulması. 

	 GÖRÜŞ	 2-	Kurumumuza ait yurt müdürü, yurt müdür 
yardımcısı ve yurt yönetim memuru gibi başka bakanlık 
ve kurumlarda bulunmayan bazı kadro unvanlarının, 
Bakanlık personel mevzuatında yapılacak değişiklik 
çalışmaları kapsamında bu kadro unvanları özelinde 
hak, görev, yetki ve sorumluluklar yönünden tüzel 
kişilik dönemindeki statünün korunmasına yönelik 
düzenleme yapılması konusunda Bakanlık nezdinde 
çalışmalar yapılması uygun görülmektedir.

 KONU	 3-	 Asaleten atama yapılmamış bütün görevde 
yükselmeye tabi kadrolar için görevde yükselme ve 
unvan değişikliği sınavları açılması sağlanması.

	 GÖRÜŞ	 3-	 09.07.2018 tarihli ve 30473 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 703 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü kapatılmış ve 
personelinin 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 
Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmet birimi olarak kurulan 
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne devri ile ilgili 
işlemlerin 31.12.2018 tarihine kadar sonuçlandırılması 
için süre belirlenmiştir. Anılan iş ve işlemler bu aşamada 
halen devam etmekte olup, sürecin tamamlanmasını 
müteakip mevcut kadro ve ihtiyaç durumu göz 
önünde bulundurularak ilgili mevzuat çerçevesinde 
görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ile 
ilgili iş ve işlemlere ilişkin çalışmaların yapılması uygun 
görülmektedir.

Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde 
görev yerinde üç yıl hizmet süresini tamamlayarak 
yer değişikliği talebinde bulunan sözleşmeli yurt 
yönetim personelinden gerekli şartları taşıyanların 
tamamının yer değişiklikleri nisan ayı içerisinde mezkûr 
Esasların Ek 3 üncü maddesi (e) bendi çerçevesinde 
gerçekleştirilmiştir. 

	 KONU	 4-	 Yaz döneminde barınma kapasitesi atıl 
kalan yurtlarda Kurum personeline geçici konaklama 
hususunda gerekli kolaylık sağlanmalıdır.

	 GÖRÜŞ	 4-	 Yaz aylarında bir kısım yurtlarımız bakım-
onarıma (badana-boya, ilaçlama, hijyen temizliği vb.) 
alınmakta, bir kısım yurtlarımız ise sınav, yaz okulu, staj, 
kurs vb. nedenlerle eğitimine devam etme zorunluluğu 
bulunan öğrencilerimizin barınmaları için nöbetçi yurt 
olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 

 Bahse konu nöbetçi yurtlarımızda asıl unsur olan 
öğrencilerimizin yanı sıra boş yatak bulunması 
durumunda Kurum Konaklama Talimatının ilgili 
hükümleri çerçevesinde öğrenci yurtları ve diğer 
hizmet binalarında Kurum mensuplarının da geçici 
olarak konaklamaları hususunda gerekli kolaylığın 
sağlanması uygun görülmektedir.

 25/10/2018	TARİHİNDE	YAPILAN	KURUM	İDARİ	
KURULU	TOPLANTISINA	DAİR	GÖRÜŞ	RAPORU

	 KONU	 1-	 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 1 
sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kurumun 
tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi ve Gençlik ve Spor 
Bakanlığının ana hizmet birimi haline gelmiş olması 
neticesinde Kurum personelini ilgilendiren ikincil 
mevzuatın Bakanlık mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesi 
sürecinde yetkili sendikanın katılımının sağlanması.

	 GÖRÜŞ	 1-	 Kurum personelini ilgilendiren ikincil 
mevzuatın Bakanlık mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesi 
sürecinde yetkili sendikadan, yapılan çalışmalarla ilgili 
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	 KONU	 4-	 Servis hizmetinden faydalanamayan 
personelin mağduriyet yaşamaması için nöbet ve 
vardiya değişim saatlerinde seferler konulabilmesinin 
Bakanlık servis hizmet alım ihalelerinde dikkate 
alınması noktasında Bakanlık nezdinde girişimlerde 
bulunulması. Sosyal, kültürel faaliyete katılan personel 
için ulaşım kolaylığı sağlanması.

	 GÖRÜŞ	4-	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 imkânlar dâhilinde 
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 ile yurtlardaki 
sosyal, kültürel faaliyete katılan personelin ulaşım 
kolaylığı için imkânlar ölçüsünde kurum araçlarından 
faydalanılması uygun görülmektedir.
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Yönetmeliği’nin akademik teşvik ödemelerini olumsuz 
etkileyecek bazı hükümlerine dava açtık.

 2.3.2017 tarihli ve 29995 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal 
Yardım Sandığı Anastatüsünde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Anastatü’nün sözleşmeli öğretmenleri sandık üyesi 
sayan, sandık denetimini zayıflatan, mevcut il ve ilçe 
temsilcilerinin görev süresini 4 yıldan 6 yıla çıkaran 
hükümlerini dava konusu ettik.

 11.3.2017 tarihli ve 30004 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile 
Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme 
ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yardımcı hizmetler 
sınıfı personeli ile itfaiyeciler ve teknik öğretmenlerin 
görevde yükselme/unvan değişikliği hakkını kısıtlayan, 
başvuru yaptığı kadroda en az 3 yıl hizmeti bulunmak 
hükümlerine dava açtık.

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun 
7.3.2017 tarihli kararının 50/d ve 33/a statüsüne tabi 
akademisyenlerin araştırma görevlisi kadrolarına 
atanmalarını kısıtlayan hükümlerine karşı dava açtık.

 Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 4/C’li personele mahkeme 
kararı gereği ödenmekte olan ek ödemelerinin 
devamı noktasındaki görüşünü ortadan kaldırmaya 
kalkan Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel 
Müdürlüğünün 11.5.2017 tarihli ve 4349 sayılı yazısına 
karşı iptal davası açtık.

 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve 
Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin 
Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın 
işletmelerinde meslek eğitimin ders yükü kapsamına 
alan düzenlemeye dava açtık.

 04.02.2015 tarihli ve 29257 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile 
Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme 
ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yardımcı hizmetler 
sınıfı personeli ile itfaiyeciler ve teknik öğretmenlerin 
görevde yükselme/unvan değişikliği hakkını kısıtlayan, 
başvuru yaptığı kadroda en az 3 yıl hizmeti bulunmak 
hükümlerine dava açtık.

 18.12.2015 tarihli ve 29566 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin 
akademik teşvik ödemelerini olumsuz etkileyecek bazı 
hükümlerine dava açtık.

 Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul 
ve Esasların “Danışman ataması ve tez izleme 
komitesi” başlıklı 11 inci maddesinin 04.02.2016 
tarihli Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulu kararıyla 
değiştirilen, ÖYP araştırma görevlilerinin tez aşamasına 
geçişlerini kısıtlayan hükmünü dava ettik.

 20.4.2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 
başarısız sayılma, azami öğrenim süresi gibi olumsuz 
hükümlerine karşı dava açtık.

 Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 
tarafından 27.5.2016 tarihinde yayınlanan “Aynı Gün 
Yapılan Çok Oturumlu Sınav Ücretleri Hakkında”  
başlıklı duyuruda yer alan, iki oturumda görev alan bir 
görevlinin sınav ücretini azaltan hükme dava açtık.

 6.10.2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin başarısız sayılma ve jüri 
seçimi gibi aleyhe olan hükümlerini dava konusu ettik.

 31.12.2016 tarihli ve 29935 sayılı 3. Mükerrer Resmî 
Gazetede yayımlanan Akademik Teşvik Ödeneği 

IV.	GENEL	DAVA	TAKİPLERİ
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Yönetmeliğin, norm kadrolarının belirlenmesine ve 
kullanılmasına ilişkin hükümlerine dava açtık.

 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin 13.1.2017 tarihli ve 
147/9 sayılı Senato kararıyla kabul edilen “Bilecik Şeyh 
Edebali Üniversitesinden Diğer Kamu Kuruluşlarına 
Naklen Geçmek İsteyen İdari Personele Muvafakat 
Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”ın, yer değişikliğini 
hakkının kısıtlayan hükümlerine dava açtık.

 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin 9.3.2016 tarihli 
ve 93 sayılı Senato kararıyla kabul edilen “Recep Tayyip 
Erdoğan Üniversitesinden Diğer Kamu Kuruluşlarına 
Naklen Geçmek İsteyen İdari Personele Muvafakat 
Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”ın, yer değişikliğini 
hakkının kısıtlayan hükümlerine dava açtık.

 Gümüşhane Üniversitesi Konut Dağıtım ve Yönetim 
Yönergesi’nin, idari personel ile akademik personel 
arasında ayrımcılık ve eşitsizlik niteliğinde dağıtım 
hükümleri getiren, sıra tahsisli konutlar aleyhine 
dağıtımı esas alan hükümlerine dava açtık.

 Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü’nün 10.10.2017 
tarihinde gerçekleştirilen Görevde Yükselme Yazılı 
Sınavı’na karşı hatalı sorular nedeniyle başarı 
sıralamasının değişecek olması nedeniyle dava açtık.

 27.8.2017 tarihli ve 30167 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal 
Yardım Sandığı Anastatüsünde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Anastatü’nün sınıf öğretmeni unvanını zorunlu 
üyelik kapsamına alan ve sandığı zarara uğratanlara 
karşı dava hakkını kısıtlayan değişikliğe dava açtık.

 Açık öğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri ara sınavlarında 
sözleşmeli personele sınav görevi verilmemesine ilişkin 
Anadolu Üniversitesi kararına karşı dava açtık.

 19.10.2017 tarihli ve 30215 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt 
Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmeliğin, MTSK sınav görev ücretlerinin 
düşürülmesine yol açan hükümlerini dava konusu ettik.

 10.11.2017 tarihli ve 30236 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri 
Yönetmeliğinin, rehberlik ve psikolojik danışma 
hizmetlerinin niteliğiyle bağdaşmayan ve rehber 
öğretmenlere ilave yük getiren hükümlerini dava 
konusu ettik.

 Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 14.9.2017 tarihli 
toplantısında kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığı’nın 15.11.2017 
tarihli ve 78516 sayılı yazısıyla devlet üniversitelerine 
dağıtılan kararın, 1416 sayılı Kanuna tabi akademisyenler 
yönünden atama kısıtlaması getiren hükmüne dava 
açtık.

 Yükseköğretim kurumları bünyesindeki birimler, ön 
lisans, lisans, lisansüstü programlar ve bunların niteliği 
ile öğrenci sayıları, yükseköğretim kurumunun eğitim 
ve öğretim faaliyetleri dışında yürüttüğü hizmetler 
dikkate alınarak öğretim elemanı norm kadrolarını ve 
bunların kullanımına ilişkin esasları belirlemek amacıyla 
2.11.2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazetede, Devlet 
Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm 
Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin 
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gerektiğinden bahisle yürütmenin durdurulması kararı 
verilmiştir.

 “Kasıtlı olarak verilen emir ve görevleri tam ve zamanında 
yapmamak” fiilini işlediği gerekçesiyle aylıktan kesme 
cezası verilen bir üyemiz adına cezanın iptali istemiyle 
açtığımız davada Mahkeme, fiilin kanundaki tanımının 
bir mazeret olmadığı takdirde zaten suç oluşturacağına 
göre bu eylemin kasten yapılmasındaki farkın ortaya 
konulması gerektiğine hükmetti.

 Asli öğretmenliğe geçiş sözlü sınavında başarısız 
sayılan üyemiz adına açtığımız davada Mahkemece, 
Yönetmelik’te belirlenen başarı düzeyinin altında kalan 
puanların veriliş gerekçelerinin ortaya konulamadığı 
gerekçesiyle başarısız sayılma işleminin yürütmesinin 
durdurulmasına karar verildi.

 Akademik ilkelere aykırı ve subjektif yardımcı doçent 
alımına ilişkin açmış olduğumuz iptal davasında 
Mahkemece, 2547 sayılı Kanun’un 23/c maddesiyle 
yardımcı doçentlik kadrosuna yapılacak atamalarda 
üniversitelerce aranacak ek şartların, bilimsel kaliteyi 
artırmak amacına yönelik ve objektif olup olmadığının 
Yükseköğretim Kurulunca denetlenip onaylanmadan 
Rektör tarafından belirlenmesini hukuka aykırı bularak 
dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına 
karar verilmiştir.

 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi gereği mecburi 
hizmet yükümlüsü kapsamında yardımcı doçent olarak 
görev yapan üyemiz adına, bir başka üniversitenin 
yardımcı doçent kadrosuna atanan eşi nedeniyle 
kadrosunun ve hizmet yükümlülüğünün eşinin atandığı 
üniversiteye devredilmesine muvafakat verilmemesi 
işlemine karşı açılan davada Mahkemece dava konusu 
işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden Diğer Kamu 
Kuruluşlarına Naklen Geçmek İsteyen İdari Personele 

 Norm kadro fazlası olarak tespit edilen üyemizin norm 
içinde sayılması talebinin reddine dair işlemin iptali 
istemiyle Trabzon İdare Mahkemesinde açılan davanın 
reddi üzerine temyiz incelemesinde Danıştayca 
bozma kararı verilmiştir. Danıştay 2. Dairesinin temyiz 
üzerine verdiği bozma kararında, idarenin norm kadro 
sayısına esas ders saatini tahmini verilere dayalı olarak 
belirlemesi ve bir dizi hatalı işlemi nedeniyle normun 
yükseldiği, üyemizin görev yaptığı okulda fazladan bir 
öğretmen atandığı, ancak bu şekilde oluşan öğretmen 
fazlalığının giderilmesinde hizmet puanı sıralamasına 
gidilmesine olanak bulunmadığı ifade edilmiştir.

 Eğitim kurumlarının birleştirilmesi neticesi norm kadro 
fazlası olarak tespit edilen üyemizin norm içinde 
sayılması talebinin reddine dair işlemin iptali istemiyle 
Ankara 5. İdare Mahkemesi’nde açtığımız bir başka 
davada ise, Mahkemece, eğitim kurumlarının birleşmesi 
sonucunda norm kadro güncellemesinin hatalı tespit 
edildiği, bu hususun soruşturma konusu edilerek 
ilgililer hakkında disiplin cezası verildiği belirtilerek 
dava konusu işlemi hukuka aykırı bulmakla iptal kararı 
verilmiştir.

 Tıp fakültesi sekreteri olarak görev yapan üyemiz adına 
döner sermaye ek ödemesinden yararlandırılması 
isteminin reddi üzerine açtığımız davada Mahkemece, 
idari personelin başı olan fakülte sekreterine katkısı 
oranında döner sermaye ek ödemesi yapılması 
gerektiğinden bahisle yürütmenin durdurulması kararı 
verilmiştir.

 Tıp fakültesi sekreteri olarak görev yapan üyemiz adına 
devlet hastaneleri ile üniversitelerin tıp fakültesine 
bağlı hastanelerin birleşmesi (afilasyon) durumunda 
döner sermaye ek ödemesinden yararlandırılması 
isteminin reddi üzerine açtığımız davada Mahkemece, 
idari personelin başı olan fakülte sekreterine katkısı 
oranında döner sermaye ek ödemesi yapılması 

V.	HUKUKİ	KAZANIMLAR
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 Kadrosunun bulunduğu okuldan bir başka okula haftanın 
iki günü geçici görevlendirilen rehber öğretmen üyemiz 
adına görevlendirmenin iptali istemiyle açtığımız 
davada Mahkeme, geçici görevlendirme işleminin 
süre belirtilmeksizin yapılmış olması karşısında kadro 
görevinden fiilen uzaklaştırmak amacını taşıdığı 
sonucuna varmakla işlemin iptaline karar verdi.

 Çalıştığı eğitim kurumunun müdürü tarafından eğitim-
öğretim yılı sonunda hakkında yapılan performans 
değerlendirmesinde 73 puan alan üyemiz adına 
açtığımız davada Mahkemece düşük performans 
notunun gerekçelerinin ortaya konulamadığı ve objektif 
kriterlere göre not verilmediği gerekçesiyle iptal edildi.

 Harcırah ödenmesine ilişkin mahkeme kararının 
harcırahın yanında yol giderlerinin de ödenmesi 
gerektiğinden bahisle eksik uygulandığı gerekçesiyle 
bir üyemiz adına açtığımız davada Mahkeme, harcırah 
ödemesine esas hususta üyenin ikametgâhı ile 
Rektörlük arasındaki yol giderlerinin de ödenmesi 
gerektiğine hükmetti.

 2547 sayılı Kanunun 33/A maddesi kapsamında 
araştırma görevlisi olarak çalışmakta olan üyemizin 
görev süresinin uzatılmayarak ilişiğinin kesilmesi 
işlemine karşı açtığımız davada, Mahkeme dava konusu 
kararda üyemizin görevinde yetersiz ve başarısız 
olduğu, bulunduğu kadronun gereklerini yerine 
getirmediği yönünde somut bir tespite yer verilmediği 
gerekçesiyle dava konusu işlemin yürütmesinin 
durdurulmasına karar verdi.

 İstanbul İdare Mahkemesi, bir ilkokulda öğretmen 
olarak görev yapan Eğitim-Bir-Sen üyesinin, okulda 
mevzuata aykırı bir şekilde yapıldığı/açıldığı belirtilen 
halk oyunları ve drama kurslarına göz yumduğu iddiası 
ile sınıfta belgesiz para toplanmasına izin verdiği 
iddiasından hareketle tevhiden ve bir alt ceza da 
uygulanmak suretiyle kınama cezasıyla tecziyesine 
ilişkin işlemi, hukuka aykırı bularak iptal etti.

Muvafakat Verilmesine İlişkin Usul ve Esasların, 
personelin diğer kurumlara naklen geçişlerini keyfi 
karar ve usulüne bağlayan hükümlerinin iptali istemiyle 
açtığımız davada Mahkemece iptal kararı verildi.

 Öğretmen olarak görev yapan üyemizin soruşturma 
raporuna istinaden hizmet sınıfının değiştirilerek 
memur olarak atanması işlemine karşı açtığımız 
davada Mahkemece, üyemizin sadece iki aydır görev 
yaptığı okulda performansı hakkında sağlıklı bir 
değerlendirme yapılamayacağı, mesleğini icradan 
yoksun bırakılmasına yetecek ağırlıkta tespitlerin yer 
almadığı ve mesleki yetersizliğinin ortaya konulmadığı 
gerekçelerinden hareketle işlemin yürütmesinin 
durdurulmasına karar verilmiştir.

 2547 sayılı Kanunun 33/A maddesi kapsamında 
araştırma görevlisi olarak çalışmakta olan üyemizin 
görev süresinin uzatılmayarak ilişiğinin kesilmesi 
işlemine karşı açtığımız davada, Mahkeme dava konusu 
kararda üyemizin görevinde yetersiz ve başarısız 
olduğu, bulunduğu kadronun gereklerini yerine 
getirmediği yönünde somut bir tespite yer verilmediği 
gerekçesiyle dava konusu işlemin yürütmesinin 
durdurulmasına karar verdi.

 İl milli eğitim müdürlüğünde şube müdürü olarak görev 
yapan üyemize, öğrenme şenliği organizasyonuna 
dışarıdan maddi destek sağlayamadığı iddiasıyla verilen 
kınama cezası, Mahkemece idare tarafından aksaklığın 
giderilmesine yönelik ödenek temin edilmediği için 
üyemizin kusuru bulunmadığı gerekesiyle iptal edildi.

 Eğitim-Bir-Sen şube başkan yardımcısının üniversite 
tarafından personel ihtiyacı ve sendika yöneticisinin 
kadrosunun bulunduğu birimdeki norm fazlalığı ge-
rekçe gösterilerek bir başka görevlendirilmesine karşı 
açmış olduğumuz davada Mahkeme, Kanun maddesi ile 
rektöre tanınan yetkinin, öğretim elemanlarının veya 
diğer personelin zorunlu ihtiyaç hallerinde ve belli sü-
relerle geçici olarak görevlendirilmelerini içeren yetki 
olarak düzenlendiği ve bir nakil maddesi olarak kullanı-
lamayacağı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verdi.
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göre, eşleri başka bir ilde sözleşmeli öğretmen olarak 
görev yapanlar, 31 Ekim 2017 tarihi itibariyle görev 
yaptıkları ilde bir yıllık çalışma süresini doldurmaları 
şartıyla istemeleri halinde eşlerinin görev yaptıkları ilde 
birleştirilme talebinde bulunabilecekleri karar altına 
alınmıştır.

 Eğitim-Bir-Sen’in başvurusu üzerine Milli Eğitim 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’na bir yazı göndererek 
çalışanların iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları 
çerçevesinde yapılan sağlık gözetiminde sağlık raporu 
ve benzeri hizmetlerin karşılığı ücret alınmaması, bu 
konudaki sorunların giderilmesi ve gerekli tedbirlerin 
alınmasını istedi.

 TEOG’un kaldırılması sürecinde Milli Eğitim Bakanlığına 
çağrıda bulunarak Ortaöğretime Geçiş Sistemi 
konusunda eğitimin paydaşlarıyla istişare edilmiş, 
olgunlaştırılmış, sürdürülebilir bir model geliştirmeye 
davet ettik.

 657 sayılı Kanun dahi yer değiştirme suretiyle 
atamalarda aile birliğinin muhafazasını esas almış iken 
bu temel insan ve çalışan hakkını görmezlikten gelmek, 
öğretmenlerin motivasyonlarının kaybına, çalışma 
barışının bozulmasına ve mesleğin itibarına vurulmuş 
bir darbedir. Öğretmenlerin işi ile ailesi arasında bir 
tercihte bulunmaya zorlanmamasını talep ettik.

 Eğitim-Bir-Sen tarafından 19. Millî Eğitim Şûrası’nda 
öneri olarak sunduğumuz ve Şura kararları arasında 
yer alan “Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin 
Öğretim Programları ve Ders Çizelgelerinden Alkollü İçki 
ve Kokteyl Hazırlama Dersi’nin çıkarılması” talebimiz 
konusunda Bakanlık somut adım atarak söz konusu 
dersi, ders çizelgesinden kaldırdı.

 Performans değerlendirmesi, rotasyon, dört yılda bir 
yeterlik sınavı gibi kabulü mümkün olmayan eylem 

 Alan değişikliği konusunda eğitim çalışanlarının 
beklentilerini karşılamayan bakanlık kararına karşı, 
Milli Eğitim Bakanını diplomaya dayalı alan değişikliği 
konusunda öğretmenlerin taleplerinin karşılandığı bir 
sürecin bir önce işletilmesi ve alan değişikliği sürecini 
bir usul ve esasa bağlayarak tartışma konusu olmaktan 
çıkartılması konusunda harekete geçmeye çağırdık.

 Eğitim-Bir-Sen’in girişimleri neticesinde MTSK 
sınavlarında görev alanlara ödenen ücrette, yönetmelik 
değişikliği sonrası yaşanan sorun, parça parça 
gideriliyor. Sınav ücretlerinden alınan hazine payı 
5234 sayılı Kanununun geçici 1 inci maddesindeki yetki 
çerçevesinde %15’den %1’e, KDV oranı %18’den %8’e 
düşürülmüştür.

 Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurarak bilim ve sanat 
merkezleri öğrenci seçimine ilişkin uygulama sınavı için 
öğrenci velisinden ücret alınmamasını talep ettik.

 YÖK’e çağrıda bulunarak ivedilikle yükseköğretime geçiş 
sistemi ve sınavını netleştirmesini, soru işaretlerinin 
gidermesini, belirsizliği gidererek öğrencilerin 
derslerine ve sınava hazırlığa odaklanmalarını 
sağlamasını; üzerlerindeki yersiz stres ve kaygıyı 
azaltacak adımlar atmasını talep ettik.

 Milli Eğitim Bakanlığına başvurarak işletmelerde meslek 
eğitimi kapsamındaki görevlerin hazırlık ve planlama 
görevi ek ders ücreti hesaplanmasında dikkate alınarak 
on saatine bir saat ek ders ücreti ödenmesi konusunda 
bir görüş yazısının ilgili birimlere gönderilmesini talep 
ettik.

 Eğitim-Bir-Sen’in girişimleri sonucu Millî Eğitim 
Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlerin aile bütünlüğü 
kapsamında eşlerinin görev yaptığı ile yer değişikliğinde 
talebinde bulunabilmelerine imkân tanıdı. İnsan 
Kaynakları Genel Müdürlüğünün illere gönderdiği yazıya 

VI.	HUKUK	ve	MEVZUAT	ALANINA	İLİŞKİN	KURUMLARLA	YAZIŞMALAR	ve	ÇALIŞMALAR
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maddesinde yer alan “Halen yönetici olanlardan 
(müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı) 
görev süresini doldurmayanlar aynı veya farklı 
yönetim görevleri dâhil olmak üzere görevlendirme 
başvurusunda bulunamayacaktır.” ibaresi yönetmeliğe 
aykırı olduğu cihetle düzeltilmesini istedik.

 Adaylık sürelerinin bir kısmını atandıkları yerlerin 
dışında geçiren aday öğretmenlerin bu sürelerinin fiili 
çalışma süresinden sayılarak aile birliği mazeretine 
bağlı yer değişikliğine başvuruda bulunabilmeleri 
konusunda ivedi düzenleme yapılmasını talep ettik.

 Bakanlığın merkezde kendisi tarafından icra 
edilen açığa alma işlemleri kadar valilik veya 
kaymakamlıklarca Bakanlık personeli hakkında yapılan 
işlemleri de aynı hassasiyetle takip etmesini; Valilik 
veya kaymakamlıklarca açığa alınanlardan masum 
olduğu ortaya konulan Bakanlık personeli hakkındaki 
göreve başlatılma işlemlerinin mülki idare amirlerince 
hızla yerine getirilmesi konusunda da gerekli tedbirler 
alınmasını talep ettik.

 Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurarak 2017 yarıyıl tatil 
dönemi mazerete bağlı yer değişikliği işlemlerinde en 
az bir yıllık çalışma süresinin hesabında 31 Mart 2016 
tarihinin esas alınmasını talep ettik.

 Askeri birliklerin şehir dışına taşınması neticesinde 
boşalacak arazilerin eğitim kampüslerine 
dönüştürülmesi kararı alınmasını ve kampüs inşaat ve 
donanımlarının hızla tamamlanmasını istedik.

 Haklarında açığa alınma/görevden uzaklaştırma işlemi 
tesis edilen öğretmenlerden haklarında herhangi bir 
adli soruşturma/kovuşturma ve/veya idari soruşturma/
inceleme yürütülmeyenlerin görevlerine iade edilmesi 
noktasında işlem tesis edilmesini talep ettik.

 2016 yaz tatili döneminde mazerete bağlı yer değişikliği 
talebi karşılanamayan tüm öğretmenlerimizin maze-
retlerinin bulundukları yerlere atanmalarını sağlayacak 

adımlarına yer veren Öğretmen Strateji Belgesi’ne 
karlı çıkarak öğretmenlerin kendi işlerine ve mesleki 
gelişimlerine odaklanmalarını engelleyecek, çalışma 
barışını ve kurumsal işbirliğini bozacak zorlama 
tedbirlerin Bakanlık gündeminden çıkartılmasını 
istedik.

 Üniversitelerde iş güvencesiz istihdama kapı aralayan 
1/837 Esas Numaralı Sanayinin Geliştirilmesi ve 
Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısının 19 uncu maddesine karşı TBMM 
komisyonu ve siyasi parti grupları nezdinde karşı çıktık.

 Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi 
Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısının 19 uncu maddesiyle 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununa eklenmesi tasarlanan ek 
maddeler arasında yer alan/oluşturulmasına karar 
verilen “Yükseköğretim Kalite Kurulu”, “Yükseköğretim 
Eğitim Programları Danışma Kurulu” ve “Meslek 
Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu”nda Eğitim, 
Öğretim ve Bilim Hizmet Kolunda yetkili sendikayı 
temsilen bir üyenin de yer almasını talep ettik.

 Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne başvuruda 
bulunarak Bu itibarla –Genel Müdürlüğün Bankayla 
Protokolün 4.3. maddesi çerçevesinde kuracağı 
yazılı mutabakat için gerekli bildirim/çağrı/ihbar 
yükümlülüğünün yerine getirilmemesinden kaynaklı 
olarak Genel Müdürlüğe yöneltilmesi muhtemel dava ve 
talep hakkı da gözetilerek− Türkiye Halk Bankası A.Ş. 
ile aranızda akdedilmiş 14.1.2016 tarihli Kurum Maaş 
Ödemesi Protokolü’nün 4.3. maddesinin son cümlesi 
hükmü gereği Genel Müdürlüğünce ilgili bankadan ilave 
promosyon ödemesi gerçekleştirilmesi hususunda 
talepte bulunulmasını istedik.

 Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına 
Yönetici Görevlendirme Kılavuzu’nun (2017) 2.23 
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 Eğitim-Bir-Sen’in talebi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı 
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, eğitim 
kurumu yöneticilerine koordinatör öğretmenlik 
görevi başta olmak üzere ek ders görevi verilmesinin, 
derslerin boş geçmesi, o alanda okulda veya eğitim 
bölgesi içinde görevlendirilecek öğretmen olmaması 
gibi hallerle sınırlandırılmasının mümkün olmayacağı 
hakkında görüş bildirdi.

 Devlet Personel Başkanlığının Eğitim-Bir-Sen’in görüş 
istemine cevaben yazdığı 06.03.2015 tarihli ve 1646 
sayılı görüş yazısında da “657 sayılı Kanun kapsamına 
giren idarelerde ilgili mevzuatı uyarınca ihdas edilmiş 
kadrolara devlet memuru statüsünde atama yapılması 
gerekmekte olup, amirlik yetkisi bulunan görevler de bu 
kapsamda olduğundan işçi statüsündeki personelin söz 
konusu görevlere atanması mümkün bulunmamaktadır” 
şeklinde görüş bildirilmiştir.

 Eğitim-Bir-Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığına 
başvurarak 06.05.2010 tarihinden önce diğer 
Bakanlıklarda/kurumlarda eğitim ve öğretim hizmetleri 
sınıfı dışındaki diğer sınıflarda görev yapmakta iken 
söz konusu tarihten sonra öğretmen olarak atananlar 
yönünden de zorunlu hizmet yükümlülüğü muafiyeti 
getirilmesini talep ettik.

tedbirlerin alınması, yeni düzenleme ve uygulamaların 
hayata geçirilmesi ve bu öğretmenlerimizin yer değişik-
liği taleplerinin sağlanmasını istedik.

 Eğitim-Bir-Sen olarak Millî Eğitim Bakanlığı Strateji 
Geliştirme Başkanlığından adaylık eğitimlerini 
tamamlayıp asaleten atanmalarına bakılıp 
bakılmaksızın eğitim öğretim hizmetleri sınıfına dâhil 
öğretmen unvanlı kadrolara atananlara, öğretim yılına 
hazırlık ödeneği ödenmesi gerektiği noktasında genel 
bir yazının gönderilmesi talebimiz kabul edildi.

 Eğitim-Bir-Sen olarak Millî Eğitim Bakanlığı ve YÖK’e 
başvurarak kaynağını anayasadan alan pozitif 
ayrımcılık ilkesi uyarınca, engelli yardımcı hizmetler 
sınıfı çalışanlarına da memur kadrolarına sınavsız 
geçme hakkı tanınmasını talep ettik.

 Eğitim-Bir-Sen olarak Bakanlığa başvuruda bulunarak, 
zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamladığı halde 
zorunlu hizmet alanlarına kendi istekleriyle atanmış 
olanlar ile zorunlu hizmet alanlarında çalışıyorken 
zorunlu hizmet yükümlülüğü kaldırılanlardan halen 
buralarda görev yapanların, hizmet puanlarının artırımlı 
hesaplanması noktasında düzenleme yapılmasını talep 
ettik.

 Millî Eğitim Bakanlığına başvurarak 2014-2015 eğitim 
öğretim yılı sonu itibariyle dört yıllık görev süreleri sona 
eren eğitim kurumları müdür başyardımcıları ve müdür 
yardımcılarının yeniden görevlendirilebilmelerine 
imkân sağlanmasını talep ettik.

 Millî Eğitim Bakanlığı’na başvurarak aday öğretmenlerin 
katılacakları yazılı sınavda kendilerinden sınav ücreti 
alınmamasını talep ettik.

 Başbakanlıktan hukuki düzenleme yapılmasını ivedilikle 
talep ettiğimiz iki konu; “öğretim üyelerinin 72 yaşına 
kadar çalışabilmeleri” ile “akademik teşvik ödeneği için 
gerekli yönetmeliğin çıkartılması” konuları Bakanlar 
Kurulunda görüşülerek kabul edildi.
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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.

 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 ödenmesi.

(5)	 Öğretim	yılına	hazırlık	ödeneği

 657 sayılı Kanun’un ek 32’nci maddesine göre 
ödenmekte olan öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, 
öğretmenlerle birlikte eğitim ve öğretim hizmetlerinin 
yürütülmesinde emek sarf eden öğretmen haricindeki 
kadrolarında görevli diğer Bakanlık personeli de 
verilmesi.

(6)	 Üniversitelerde	 çalışan	 657	 sayılı	 Kanuna	 tabi	
personele	 yükseköğretim	 tazminatı	 ve	 geliştirme	
ödeneği	ödenmesi	

 2914 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi kapsamında 
ödenmekte olan geliştirme ödeneği ile aynı kanunun 
ek 3 üncü maddesi kapsamında ödenmekte olan 

·	 Kamu Personeli Danışma Kurulu’nun 7.12.2018 tarihli 
toplantısında eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolu 
özelinde gündeme getirilmesini talep ettiğimiz konular 
şunlardır; 

(1)	 Eğitim	çalışanlarına	karşı	eğitim	öğretim	hizmetinin	
sunumundan	 kaynaklı	 şiddet	 eylemlerine	 yönelik	
cezai	ve	hukuki	tedbirlerin	alınması

 Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet fiillerinin ayrı bir 
suç tipi olarak düzenlenmesi ve yaptırıma bağlanması 
noktasında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunda; eğitim 
kurumlarında görev yapan personele karşı görevleri 
sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten 
yaralama suçunun tutuklama nedeni varsayılan 
suçlardan sayılması noktasında 1732 sayılı Milli 
Eğitim Temel Kanununda ve bu türden fiillere maruz 
kalan eğitim çalışanlarına hukuki destek sağlanması 
noktasında ise 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede kanuni düzenleme yapılması.

(2)	 Öğretmenlerin	ek	göstergelerinin	artırılması

 Eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında öğretmen 
kadrolarında bulunanların mevcut ek gösterge oranları 
600 puan artırılmalı.

(3)	 Eğitim	çalışanlarının	ek	göstergelerinin	artırılması

 Hizmet kolu kapsamında bulunan kurumlarda eğitim-
öğretim hizmetleri sınıfı dışında diğer sınıflarda 
bulunanların mevcut ek gösterge oranları 600 puan 
artırılmalı.

(4)	 Kalkınmada	öncelikli	bölgelerde	çalışan	
öğretmenlere	ek	tazminat

 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolarda 
bulunanlardan 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararına ekli (IV) sayılı Cetvelde yer alan kalkınmada 

VII.	KAMU	PERSONELİ	DANIŞMA	KURULU	GÜNDEMLERİ
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personel için öngörülen fazla çalışma ücretinin üç 
katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesi hüküm 
altına alınmıştır. Bu doğrultuda yurt müdürlüklerinde 
görev yapan personelin bu kapsamdaki fazla çalışma 
ücretleri için 2018 mali yılında Maliye Bakanlığından 
toplam 6.800.000 saat fazla çalışma ücreti ödenek 
tahsisi istenilmesine rağmen sadece 3.000.000 saat 
tahsis edilmiştir. 2019 yılı bütçesi için de benzer bir 
durum bulunmaktadır. Mevcut iş yükü hesabına göre 
personel sayısını ve fazla çalışma süresini azaltmak 
mümkün olmadığına göre bunun anlamı yapılan 
fazla çalışmaların yarısından fazlasının karşılığının 
ödenmeyecek olmasıdır. Bu itibarla Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından talep edilen 
tutarda fazla çalışma ödeneğinin kuruma verilmesi 
sağlanmalı.

(10)	 Kredi	 ve	 Yurtlar	 Kurumu	 Genel	 Müdürlüğüne	 bağlı	
yurtlarda	mesai	saatleri	sonrası	görev	alan	perso-
nelin	ulaşım	sorunları

 Servis hizmetinden faydalanamayan yurt personelinin 
mağduriyet yaşamaması için nöbet ve vardiya değişim 
saatleri ile servis saatleri arasındaki uyumsuzluk 
giderilmeli; nöbet ve vardiya değişim saatleri servis 
saatlerine göre düzenlenmeli.

(11)	 Eğitim	kurumu	yöneticilerinin	sosyal	güvenlik	mev-
zuatı	ile	iş	sağlığı	ve	güvenliği	mevzuatı	kapsamın-
da	işveren	vekili	olarak	değerlendirilmeleri

 Sosyal güvenlik ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı 
çerçevesinde mesleki ve teknik eğitim veren kurumlar 
başta olmak üzere eğitim kurumlarının müdürleri, 
işveren/işveren vekili sayılmakta; bu durumda 
(işletmelerde mesleki eğitimi bırakan öğrencinin/
işletme sahibinin zamanında bilgi vermemesi, 
çalışma, işe giriş, işten ayrılma ve prim bildirgelerinin 
zamanında verilmemesi gibi) kendi kusurlarından 
kaynaklanmayan haller nedeniyle yüklü miktarda idari 
para cezalarıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Eğitim 

yükseköğretim tazminatının, söz konusu Kanun 
maddesi hükümleri doğrultusunda ve bu hükümlere 
göre belirlenmiş usul ve esaslara göre üniversiteler 
ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Kanuna tabi çalışan 
personele de öğretim görevlilerine verilen oranda 
ödenmesi.

(7)	 Yaygın	eğitim	kurumlarında	nöbet	ücreti

 Eğitim kurumu türüne bakılmaksızın görev tanımlarında 
nöbet görevi bulunan ve/veya ilgili mevzuatı gereği 
nöbet görevi bulunan eğitim kurumlarında görevli 
bulunanlardan kendilerine nöbet görevi verilen ve bu 
görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile 
öğretmenlere nöbet ücreti ödenmesi.

(8)	 Örgün	 ve	 yaygın	 eğitimi	 destekleme	ve	 yetiştirme	
kursları	kapsamında	görev	alan	yöneticiler

 Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme 
ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan 
kurslar nedeniyle hafta sonlarında çoğu durumda 
birden fazla müdür yardımcısı görev aldığı halde sadece 
tek bir müdür yardımcısı için ek ders ücreti ödenmesi, 
aynı işi yapan çalışanlar arasında eşitsizliğe ve emeğin 
karşılıksız kalmasına neden olmaktadır. Bu kurslar 
kapsamında hafta içi mesai saatlerinden sonra ve hafta 
sonlarında 250 öğrenci sayısı ve katları esas alınmak 
suretiyle birden fazla eğitim kurumu yöneticisine 
görev verilir ve bu görevi fiilen yerine getiren bütün 
yöneticilerden hafta içi mesai saatlerinden sonra görev 
yapanlara 3 saat, hafta sonlarında görev yapanlara ise 
6 saat ek ders ücreti ödenmesi.

(9)	 Kredi	ve	Yurtlar	Kurumu	Yurtlarında	Çalışan	
Personelin	Nöbet	Ücreti

 4. Dönem Toplu Sözleşme hükmüyle Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı 
yurtlarda çalışan personelin özel ve gece hizmetlerinde 
geçen çalışma sürelerine karşılık, Yılı Bütçe Kanununa 
ekli K Cetvelinde Kuruma bağlı yurtlarda görev yapan 
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böyle algılanmaktadır. Ülkemiz eğitim sisteminde ise 
Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklarının geleneksel ders 
kavramına bağlı kaldıkları ve öğretim yükünü bu açıdan 
değerlendirme eğiliminde oldukları görülmektedir. 
Bulgular, öğretmenlerin ders dışı öğretim yüklerinin 
gerçekten ağır olduğunu göstermektedir. 
Öğretmenlerin branşlarına göre farklı sürelerde aylık 
karşılığı ders yükümlülüğüne tabi kılınması eşitsizlik 
teşkil etmektedir. Bu bakımdan, maaş ve ücret karşılığı 
ders saatlerinde, ders dışı öğretim yükleri de dikkate 
alınarak yeni bir düzenleme yapılmalı; bu kapsamda 
öncelikle aylık karşılığı ders yükü −ders dışı öğretim 
yükleri dikkate alınarak− asgari ders saatinde tüm 
öğretmenler açısından eşitlenmeli.

(15)	 Eğitim	çalışanlarına	fiili	hizmet	zammı	verilmesi

 Öğretmenlik başta olmak üzere eğitim ve öğretim 
hizmetlerinin yürütülmesi için emek sarf eden 
meslek grupları, yüksek performans gerektiren işler 
yürütmeleri ve öğretim faaliyetinin yıpratıcı olması göz 
önüne alınarak eğitim çalışanlarına fiili hizmet zammı 
verilmeli.

(16)	 İkili	 eğitim	 yapılan	 eğitim	 kurumlarında	 görevli	
eğitim	 ve	 öğretim	 hizmetleri	 sınıfı	 haricindeki	
personelin	fazla	çalışma	ücreti	

 İkili eğitim yapılan eğitim kurumlarında görevli eğitim 
ve öğretim hizmetleri sınıfı haricindeki personele, 
haftalık 40 saati aşan çalışmaları karşılığında, Yılı 
Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinin III/A-1 maddesinde 
öngörülen fazla çalışma ücretinin beş katı tutarında 
fazla çalışma ücreti ödenmesi.

(17)	 Yükseköğretim	kurumları	için	merkezi	görevde	yük-
selme	ve	unvan	değişikliği	sınavları	gerçekleştiril-
mesi

 Kamu yükseköğretim kurumlarının tümünü 
kapsayacak şekilde görevde yükselme ve unvan 
değişikliği sınavlarının Yükseköğretim Kurulu 

kurumları müdürlerinin kasden işlenenler hariç olmak 
üzere bireysel sorumluluklarını gideren bir düzenleme 
konusunda SGK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
nezdinde çalışma yapılması.

(12)	 Üniversitelerde	 görevli	 657	 sayılı	 kanuna	 tabi	
personelin	döner	sermaye	ödemeleri

 Bünyesinde Ziraat ve Veteriner Fakülteleri, Sivil 
Havacılık Yüksekokulu ile atölye ve laboratuvar 
bulunan yükseköğretim kurumları; ulusal düzeyde açık 
ve uzaktan öğretim yapan 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 
ödenmesi.

(13)	 Üniversite	genel	sekreter	yardımcıları	ile	üniversite	
sekreterlerinin	ek	göstergeleri

 Üniversiteler genel sekreter yardımcılarının 657 
sayılı Kanunun 43 üncü maddesi kapsamında 
ek göstergelerinin 3600 olarak uygulanması; 
Üniversitelerde fakülte sekreteri, enstitü sekreteri ve 
yüksekokul sekreteri kadrolarında görev yapanların ek 
gösterge rakamlarının 600 puan artırılması.

(14)	 Aylık	 karşılığı	 ders	 yükünün	 branş	 ayrımı	
gözetilmeyerek	eşitlenmesi

 Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders 
ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5 inci maddesinin 
birinci fıkrası kapsamında, örgün ve yaygın eğitim 
kurumlarında görevli, okul öncesi ve sınıf öğretmenleri 
ile atölye ve laboratuvar öğretmenleri, branş 
öğretmenleri gibi haftada aylık karşılığı 15 saat ders 
okutmakla yükümlü tutulmalı.

 Çağdaş sistemlerde öğretim yükü öğretmenin ders 
içi ve ders dışı tüm etkinliklerini kapsamakta ve 
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sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53 ve devamı 
maddelerinde sendika temsilcisinin disiplin kurullarına 
katılabileceğine dair bir hüküm olmadığı gerekçesiyle 
sendika temsilcilerinin yükseköğretim kurumları ve 
üst kuruluşları disiplin kurullarında yer alamayacakları 
yönünde bir karar verilmiş olduğu ileri sürülerek 
sendika temsilcilerinin YÖK Yüksek Disiplin Kurulu 
toplantılarına katılımı engellenmektedir. Bu husustaki 
Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kararı da göz ardı 
edilmektedir.

(20)	 Yükseköğretim	 kurumlarında	 lojman	 komisyonla-
rında	 sendika	 temsilcilerine	 yer	 verilmemesi	 ve	
sıra	 tahsisli	 lojmanların	 %15’inin	 idari	 personele	
tahsis	edilmemesi

 “Yükseköğretim kurumları lojman komisyonu” başlıklı 
25 inci maddesinde, “16/7/1984 tarihli ve 84/8345 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
Kamu Konutları Yönetmeliği uyarınca yükseköğretim 
kurumlarında oluşturulan komisyonlarda yetkili kamu 
görevlileri sendikası temsilcisi yer alır.” hükmü ile 
“Yükseköğretim kurumlarında lojman tahsisi” başlıklı 
26 ncı maddesinde, “Yükseköğretim kurumlarında bu 
sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sıra tahsisli 
lojmanlardan %15’i idari personel için ayrılır.” hükmü, 
bazı üniversiteler tarafından uygulanmamaktadır.

·	 Kamu Personeli Danışma Kurulu’nun 2017 Yılı Kasım 
ayı toplantısında eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolu 
özelinde gündeme getirilmesini talep ettiğimiz konular 
şunlardır; 

(1)	 Öğretmenlerin	ek	göstergelerinin	artırılması

 Eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında öğretmen 
kadrolarında bulunanların mevcut ek gösterge oranları 
600 puan artırılmalı.

(2)	 Kalkınmada	öncelikli	bölgelerde	çalışan	öğretmen-
lere	ek	tazminat

 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolarda 
bulunanlardan 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu 

Başkanlığı ya da ÖSYM tarafından her iki yılda bir 
merkezi olarak gerçekleştirilmesi ve yükseköğretim 
kurumlarının görevde yükselmeye tabi kadrolarına 
yapılacak atamaların bu sınavların sonuçlarına göre 
gerçekleştirilmesi yönünde düzenleme yapılması.

(18)	 Kredi	ve	Yurtlar	Kurumu	Genel	Müdürlüğü’nün	tüzel	
kişiliğinin	 devamı	 ve	 personelin	 özlük	 haklarının	
korunması	

 Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel 
Müdürlüğü’nün tüzel kişiliğinin sona erdirilerek 
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ana hizmet birimi olarak 
yapılandırılması tasarrufu gözden geçirilmeli; Kurumun 
tüzel kişiliğinin devamı sağlanmalı; her halde yurt 
müdürü, yurt müdür yardımcısı ve yurt yönetim memuru 
kadro unvanları başkaca bakanlık ve kurumlarda 
bulunmadığından Bakanlık personel mevzuatında 
yapılacak değişikliklerde bu kadro unvanları özelinde 
hak, görev, yetki ve sorumluluklar yönünden tüzel kişilik 
dönemindeki statünün korunmasına yönelik düzenleme 
yapılmalıdır. 

A.	 Toplu	Sözleşme	Hükümlerinin	
Uygulanmasında	Karşılaşılan	Sorunlar

(19)	 Yükseköğretim	 Kurulu	 Başkanlığı	 Yüksek	 Disiplin	
Kurulu	 toplantılarına	 sendika	 temsilcilerinin	 katı-
lımlarının	engellenmesi

 4. Dönem Toplu Sözleşmenin “Yükseköğretim 
kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisinin 
bulunması” başlıklı 20 nci maddesinde “Hakkında 
disiplin soruşturması yürütülen kamu görevlisinin 
üyesi olduğu sendikanın temsilcisi, yükseköğretim 
kurumları disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer 
alır.” hükmü, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı 
tarafından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 
2015/86 Esas 2017/2642 Karar sayılı kararında 2547 
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ve esaslara göre üniversiteler ve bağlı birimlerinde 
657 sayılı Kanuna tabi çalışan personele de öğretim 
görevlilerine verilen oranda ödenmesi.

(5)	 Yaygın	eğitim	kurumlarında	nöbet	ücreti

 Eğitim kurumu türüne bakılmaksızın görev tanımlarında 
nöbet görevi bulunan ve/veya ilgili mevzuatı gereği 
nöbet görevi bulunan eğitim kurumlarında görevli 
bulunanlardan kendilerine nöbet görevi verilen ve bu 
görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile 
öğretmenlere nöbet ücreti ödenmesi

(6)	 Kredi	 ve	 Yurtlar	 Kurumu	Genel	Müdürlüğü	 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 personelden, lisans mezunu olanlar yurt 
yönetim memurluğu kadrolarına, diğerleri ise memur 
kadrolarına atanmalı.

(7)	 Kurs	merkezlerinin	bulunduğu	eğitim	kurumlarında	
görevli	yöneticilerine	ilave	ek	ders	ücreti	ödenmesi

 Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında cumartesi ve pazar 
günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde ve diğer günlerde 
saat 18.00’dan sonra yüz yüze eğitim yapılan veya 
yüz yüze eğitim kapsamında kurs düzenlenen eğitim 
kurumları ile açık öğretim öğrencilerinin cumartesi 
ve pazar günlerinde yüz yüze eğitim kapsamında 
eğitim gördükleri örgün eğitim kurumlarında görevli 
yöneticilere, haftada 2 saat ilave ek ders ücreti 
ödenmesi.

(8)	 Üniversitelerde	 görevli	 657	 sayılı	 kanuna	 tabi	
personelin	döner	sermaye	ödemeleri

 Bünyesinde Ziraat ve Veteriner Fakülteleri, Sivil 
Havacılık Yüksekokulu ile atölye ve laboratuvar 
bulunan yükseköğretim kurumları; ulusal düzeyde açık 

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.

 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 ödenmesi.

(3)	 Öğretim	yılına	hazırlık	ödeneği

 657 sayılı Kanun’un ek 32’nci maddesine göre 
ödenmekte olan öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, 
öğretmenlerle birlikte eğitim ve öğretim hizmetlerinin 
yürütülmesinde emek sarf eden öğretmen haricindeki 
kadrolarında görevli diğer Bakanlık personeli de 
verilmesi.

(4)	 Üniversitelerde	 çalışan	 657	 sayılı	 Kanuna	 tabi	
personele	 yükseköğretim	 tazminatı	 ve	 geliştirme	
ödeneği	ödenmesi	

 2914 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi kapsamında 
ödenmekte olan geliştirme ödeneği ile ek 3 üncü 
maddesi kapsamında ödenmekte olan yükseköğretim 
tazminatının, söz konusu Kanun maddesi hükümleri 
doğrultusunda ve bu hükümlere göre belirlenmiş usul 
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birinci fıkrası kapsamında, örgün ve yaygın eğitim 
kurumlarında görevli, okul öncesi ve sınıf öğretmenleri 
ile atölye ve laboratuvar öğretmenleri, branş 
öğretmenleri gibi haftada aylık karşılığı 15 saat ders 
okutmakla yükümlü tutulmalı.

 Çağdaş sistemlerde öğretim yükü öğretmenin ders 
içi ve ders dışı tüm etkinliklerini kapsamakta ve 
böyle algılanmaktadır. Ülkemiz eğitim sisteminde ise 
Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklarının geleneksel ders 
kavramına bağlı kaldıkları ve öğretim yükünü bu açıdan 
değerlendirme eğiliminde oldukları görülmektedir. 
Bulgular, öğretmenlerin ders dışı öğretim yüklerinin 
gerçekten ağır olduğunu göstermektedir. 
Öğretmenlerin branşlarına göre farklı sürelerde aylık 
karşılığı ders yükümlülüğüne tabi kılınması eşitsizlik 
teşkil etmektedir. Bu bakımdan, maaş ve ücret karşılığı 
ders saatlerinde, ders dışı öğretim yükleri de dikkate 
alınarak yeni bir düzenleme yapılmalı; bu kapsamda 
öncelikle aylık karşılığı ders yükü −ders dışı öğretim 
yükleri dikkate alınarak− asgari ders saatinde tüm 
öğretmenler açısından eşitlenmelidir.

(14)	 İşçilikte	geçirilen	sürelerin	intibakta	değerlendiril-
mesi

 Sözleşmeli personel iken memur kadrolarına geçirilen 
kamu görevlileri yönünden, memur kadrolarına 
atanmazdan evvel 657 sayılı Kanunun 4/C ve 4/D 
maddelerine veya 4857 sayılı İş Kanununa tabi 
olarak 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı 
cetvellerde sayılan kurumlar bünyesinde geçirdikleri 
sürelerinin intibakta değerlendirilmesi.

(15)	 Eğitim	çalışanlarına	fiili	hizmet	zammı	verilmesi

 Öğretmenlik başta olmak üzere eğitim ve öğretim 
hizmetlerinin yürütülmesi için emek sarf eden 
meslek grupları, yüksek performans gerektiren işler 
yürütmeleri ve öğretim faaliyetinin yıpratıcı olması göz 
önüne alınarak eğitim çalışanlarına fiili hizmet zammı 
verilmelidir.

ve uzaktan öğretim yapan 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 
ödenmesi.

(9)	 Doçentlik	 sınav	 uygulamasının	 yeniden	 düzenlen-
mesi

 Doçentlik sözlü sınavının kaldırılarak, doçentlik sınavı 
başvuru şartlarında objektif olmayan düzenlemelerin 
kaldırılması.

(10)	 Üniversite	 genel	 sekreter	 yardımcılarının	 ek	 gös-
tergeleri

 Üniversiteler genel sekreter yardımcılarının 657 
sayılı Kanunun 43 üncü maddesi kapsamında ek 
göstergelerinin 3600 olarak uygulanması.

(11)	 Üniversite	sekreterlerinin	ek	göstergeleri

 Üniversitelerde fakülte sekreteri, enstitü sekreteri ve 
yüksekokul sekreteri kadrolarında görev yapanların ek 
gösterge rakamlarının 600 puan artırılması.

(12)	 Araştırma	görevlilerinin	derece	yükseltilmesi

 2914 sayılı Kanuna tabi araştırma görevlilerinin, 2914 
sayılı Kanunun 7 nci maddesinde usul ve esaslar 
çerçevesinde birinci dereceye kadar yükselebilmeleri;

 2914 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen derece 
yükseltilmesi şartlarını taşıyan mevcut araştırma 
görevlilerinin derecelerinin ilgili madde çerçevesinde 
geçmişe dönük olarak yükseltilmesi.

(13)	 Aylık	 karşılığı	 ders	 yükünün	 branş	 ayrımı	 gözetil-
meyerek	eşitlenmesi

 Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders 
ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5 inci maddesinin 
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ödemeler, toplu sözleşme gerekçe gösterilerek 150.-TL 
olarak ödenmekte; bu suretle kesinleşmiş mahkeme 
kararlarına bağlı kazanılmış hakları ihlal edilmektedir.

(3)	 Öğretim	yılına	hazırlık	ödeneği

 657 sayılı Kanun’un ek 32’nci maddesine göre 
ödenmekte olan öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, 
öğretmenlerle birlikte eğitim ve öğretim hizmetlerinin 
yürütülmesinde emek sarf eden öğretmen haricindeki 
kadrolarında görevli diğer Bakanlık personeli de 
verilmesi.

(4)	 Eğitim	 kurumu	 yöneticilerinin	 yönetim	 görevi	
karşılığı	ek	ders	ücreti

 Nöbet tutulan eğitim kurumlarının müdür ve müdür 
başyardımcılarının yönetim görevi karşılığı ek ders 
ücretlerinde, görevli oldukları eğitim kurumunda nöbet 
tutan öğretmenlere ödenen miktarın altında olmamak 
üzere artış yapılması.

(5)	 Üniversitelerde	 çalışan	 657	 sayılı	 Kanuna	 tabi	
personele	 yükseköğretim	 tazminatı	 ve	 geliştirme	
ödeneği	ödenmesi	

 2914 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi kapsamında 
ödenmekte olan geliştirme ödeneği ile ek 3 üncü 
maddesi kapsamında ödenmekte olan yükseköğretim 
tazminatının, söz konusu Kanun maddesi hükümleri 
doğrultusunda ve bu hükümlere göre belirlenmiş usul 
ve esaslara göre üniversiteler ve bağlı birimlerinde 
657 sayılı Kanuna tabi çalışan personele de öğretim 
görevlilerine verilen oranda ödenmesi.

(6)	 Kredi	 ve	 Yurtlar	 Kurumu	Genel	Müdürlüğü	 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 personelden, lisans mezunu olanlar yurt 

(16)	 İkili	 eğitim	 yapılan	 eğitim	 kurumlarında	 görevli	
eğitim	 ve	 öğretim	 hizmetleri	 sınıfı	 haricindeki	
personelin	fazla	çalışma	ücreti	

 İkili eğitim yapılan eğitim kurumlarında görevli eğitim 
ve öğretim hizmetleri sınıfı haricindeki personele, 
haftalık 40 saati aşan çalışmaları karşılığında, Yılı 
Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinin III/A-1 maddesinde 
öngörülen fazla çalışma ücretinin beş katı tutarında 
fazla çalışma ücreti ödenir.

·	 Kamu Personeli Danışma Kurulu’nun 2017 Yılı Mart 
ayı toplantısında eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolu 
özelinde gündeme getirilmesini talep ettiğimiz konular 
şunlardır; 

(1)	 Öğretmenlerin	ek	göstergelerinin	artırılması

 Eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında öğretmen 
kadrolarında bulunanların mevcut ek gösterge oranları 
600 puan artırılmalı.

(2)	 Geçici	personelin	(4C’li)	ek	ödeme	sorunu	

 “Geçici personele ek ödeme” başlıklı 24 üncü 
maddesinde “Ayın veya haftanın bazı günleri ya da 
günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar 
ile parça başı ücret vermek suretiyle istihdam 
edilenler hariç olmak üzere 657 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin (C) fıkrası hükmüne istinaden yürürlüğe 
konulan Bakanlar Kurulu kararları kapsamında Yüksek 
Seçim Kurulu ve Türkiye İstatistik Kurumunda istihdam 
edilen geçici personel ile 29/12/2014 tarihli ve 2014/7140 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca kamu kurum ve 
kuruluşlarında istihdam edilen geçici personele, 1.800 
gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı 
sonucu bulunacak tutarda ek ödeme verilir. Bunlara 
kurumlarınca döner sermaye dâhil başka bir kaynaktan 
ek ödeme ve benzeri adla herhangi bir ödeme yapılmaz.” 
hükmü yer almasına rağmen, toplu sözleşmeden önce 
mahkeme kararı gereği en az 550.-TL ödenen ek 
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%60’ı; 6’ncı bölgede görev yapanlara %75’i; 7’nci 
bölgede görev yapanlara %90’ı oranında ek tazminat 
ödenmesi.

 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 ödenmesi.

(10)	 Aylık	 karşılığı	 ders	 görevinin	 yapılmış	 sayılacağı	
haller

 Öğretmenlerin, aylık karşılığı ders görevi ile ek ders 
karşılığı ders görevinin ayrı ayrı belirlenmesi ve 2429 
sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun 
ile belirlenen genel tatil günlerine denk gelen aylık 
karşılığı ders görevinin yapılmış sayılması.

(11)	 Doçentlik	 sınav	 uygulamasının	 yeniden	 düzenlen-
mesi

 Doçentlik sözlü sınavının kaldırılarak, doçentlik sınavı 
başvuru şartlarında objektif olmayan düzenlemelerin 
kaldırılması.

(12)	 Üniversite	 genel	 sekreter	 yardımcılarının	 ek	
göstergeleri

 Üniversiteler genel sekreter yardımcılarının 657 
sayılı Kanunun 43 üncü maddesi kapsamında ek 
göstergelerinin 3600 olarak uygulanması.

(13)	 Üniversite	sekreterlerinin	ek	göstergeleri

 Üniversitelerde fakülte sekreteri, enstitü sekreteri ve 
yüksekokul sekreteri kadrolarında görev yapanların ek 
gösterge rakamlarının 600 puan artırılması.

yönetim memurluğu kadrolarına, diğerleri ise memur 
kadrolarına atanmalı.

(7)	 Kurs	merkezlerinin	bulunduğu	eğitim	kurumlarında	
görevli	yöneticilerine	ilave	ek	ders	ücreti	ödenmesi

 Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında cumartesi ve pazar 
günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde ve diğer günlerde 
saat 18.00’dan sonra yüz yüze eğitim yapılan veya 
yüz yüze eğitim kapsamında kurs düzenlenen eğitim 
kurumları ile açık öğretim öğrencilerinin cumartesi 
ve pazar günlerinde yüz yüze eğitim kapsamında 
eğitim gördükleri örgün eğitim kurumlarında görevli 
yöneticilere, haftada 2 saat ilave ek ders ücreti 
ödenmesi.

(8)	 Üniversitelerde	 görevli	 657	 sayılı	 kanuna	 tabi	
personelin	döner	sermaye	ödemeleri

 Bünyesinde Ziraat ve Veteriner Fakülteleri, Sivil 
Havacılık Yüksekokulu ile atölye ve laboratuvar 
bulunan yükseköğretim kurumları; ulusal düzeyde açık 
ve uzaktan öğretim yapan 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 
ödenmesi.

(9)	 Kalkınmada	öncelikli	bölgelerde	çalışan	öğretmen-
lere	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 
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atanmazdan evvel 657 sayılı Kanunun 4/C ve 4/D 
maddelerine veya 4857 sayılı İş Kanununa tabi 
olarak 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı 
cetvellerde sayılan kurumlar bünyesinde geçirdikleri 
sürelerinin intibakta değerlendirilmesi.

(17)	 Kademe	ve	derece	ilavesine	657	sayılı	Kanunun	36	
ncı	maddesinde	düzenleme	gereği

 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin A/2 ve A/4 
maddelerindeki okul türlerinin/adlarının güncel duruma 
uygun hale getirilmesi (genişletilmesi).

(18)	 Eğitim	çalışanlarına	fiili	hizmet	zammı	verilmesi

 Öğretmenlik başta olmak üzere eğitim ve öğretim 
hizmetlerinin yürütülmesi için emek sarf eden 
meslek grupları, yüksek performans gerektiren işler 
yürütmeleri ve öğretim faaliyetinin yıpratıcı olması göz 
önüne alınarak eğitim çalışanlarına fiili hizmet zammı 
verilmelidir.

·	 Kamu Personeli Danışma Kurulu’nun 2016 Yılı Kasım 
ayı toplantısında eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolu 
özelinde gündeme getirilmesini talep ettiğimiz konular 
şunlardır; 

(1)	 Öğretmenlerin	ek	göstergelerinin	artırılması

 Eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında öğretmen 
kadrolarında bulunanların mevcut ek gösterge oranları 
600 puan artırılmalı.

(2)	 Geçici	personelin	(4C’li)	ek	ödeme	sorunu	

 “Geçici personele ek ödeme” başlıklı 24 üncü 
maddesinde “Ayın veya haftanın bazı günleri ya da 
günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar 
ile parça başı ücret vermek suretiyle istihdam 
edilenler hariç olmak üzere 657 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin (C) fıkrası hükmüne istinaden yürürlüğe 
konulan Bakanlar Kurulu kararları kapsamında Yüksek 
Seçim Kurulu ve Türkiye İstatistik Kurumunda istihdam 

(14)	 Araştırma	görevlilerinin	derece	yükseltilmesi

 2914 sayılı Kanuna tabi araştırma görevlilerinin, 2914 
sayılı Kanunun 7’nci maddesinde usul ve esaslar 
çerçevesinde birinci dereceye kadar yükselebilmeleri;

 2914 sayılı Kanunun 7’nci maddesinde belirtilen derece 
yükseltilmesi şartlarını taşıyan mevcut araştırma 
görevlilerinin derecelerinin ilgili madde çerçevesinde 
geçmişe dönük olarak yükseltilmesi.

(15)	 Aylık	 karşılığı	 ders	 yükünün	 branş	 ayrımı	
gözetilmeyerek	eşitlenmesi

 Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders 
ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5 inci maddesinin 
birinci fıkrası kapsamında, örgün ve yaygın eğitim 
kurumlarında görevli, okul öncesi ve sınıf öğretmenleri 
ile atölye ve laboratuvar öğretmenleri, branş 
öğretmenleri gibi haftada aylık karşılığı 15 saat ders 
okutmakla yükümlü tutulmalı.

 Çağdaş sistemlerde öğretim yükü öğretmenin ders 
içi ve ders dışı tüm etkinliklerini kapsamakta ve 
böyle algılanmaktadır. Ülkemiz eğitim sisteminde ise 
Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklarının geleneksel ders 
kavramına bağlı kaldıkları ve öğretim yükünü bu açıdan 
değerlendirme eğiliminde oldukları görülmektedir. 
Bulgular, öğretmenlerin ders dışı öğretim yüklerinin 
gerçekten ağır olduğunu göstermektedir. 
Öğretmenlerin branşlarına göre farklı sürelerde aylık 
karşılığı ders yükümlülüğüne tabi kılınması eşitsizlik 
teşkil etmektedir. Bu bakımdan, maaş ve ücret karşılığı 
ders saatlerinde, ders dışı öğretim yükleri de dikkate 
alınarak yeni bir düzenleme yapılmalı; bu kapsamda 
öncelikle aylık karşılığı ders yükü −ders dışı öğretim 
yükleri dikkate alınarak− asgari ders saatinde tüm 
öğretmenler açısından eşitlenmelidir.

(16)	 İşçilikte	geçirilen	sürelerin	intibakta	değerlendiril-
mesi

 Sözleşmeli personel iken memur kadrolarına geçirilen 
kamu görevlileri yönünden, memur kadrolarına 
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(6)	 YURTKUR	 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 personelden, lisans mezunu olanlar yurt 
yönetim memurluğu kadrolarına, diğerleri ise memur 
kadrolarına atanmalı.

(7)	 Kurs	merkezlerinin	bulunduğu	eğitim	kurumlarında	
görevli	yöneticilerine	ilave	ek	ders	ücreti	ödenmesi

 Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında cumartesi ve pazar 
günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde ve diğer günlerde 
saat 18.00’dan sonra yüz yüze eğitim yapılan veya 
yüz yüze eğitim kapsamında kurs düzenlenen eğitim 
kurumları ile açık öğretim öğrencilerinin cumartesi 
ve pazar günlerinde yüz yüze eğitim kapsamında 
eğitim gördükleri örgün eğitim kurumlarında görevli 
yöneticilere, haftada 2 saat ilave ek ders ücreti 
ödenmesi.

(8)	 Üniversitelerde	 görevli	 657	 sayılı	 kanuna	 tabi	
personelin	döner	sermaye	ödemeleri

 Bünyesinde Ziraat ve Veteriner Fakülteleri, Sivil 
Havacılık Yüksekokulu ile atölye ve laboratuvar 
bulunan yükseköğretim kurumları; ulusal düzeyde açık 
ve uzaktan öğretim yapan 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 
ödenmesi.

edilen geçici personel ile 29/12/2014 tarihli ve 2014/7140 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca kamu kurum ve 
kuruluşlarında istihdam edilen geçici personele, 1.800 
gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı 
sonucu bulunacak tutarda ek ödeme verilir. Bunlara 
kurumlarınca döner sermaye dâhil başka bir kaynaktan 
ek ödeme ve benzeri adla herhangi bir ödeme yapılmaz.” 
hükmü yer almasına rağmen, toplu sözleşmeden önce 
mahkeme kararı gereği en az 550.-TL ödenen ek 
ödemeler, toplu sözleşme gerekçe gösterilerek 150.-TL 
olarak ödenmekte; bu suretle kesinleşmiş mahkeme 
kararlarına bağlı kazanılmış hakları ihlal edilmektedir.

(3)	 Öğretim	yılına	hazırlık	ödeneği

 657 sayılı Kanun’un ek 32’nci maddesine göre 
ödenmekte olan öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, 
öğretmenlerle birlikte eğitim ve öğretim hizmetlerinin 
yürütülmesinde emek sarf eden öğretmen haricindeki 
kadrolarında görevli diğer Bakanlık personeli de 
verilmesi.

(4)	 Eğitim	 kurumu	 yöneticilerinin	 yönetim	 görevi	
karşılığı	ek	ders	ücreti

 Nöbet tutulan eğitim kurumlarının müdür ve müdür 
başyardımcılarının yönetim görevi karşılığı ek ders 
ücretlerinde, görevli oldukları eğitim kurumunda nöbet 
tutan öğretmenlere ödenen miktarın altında olmamak 
üzere artış yapılması.

(5)	 Üniversitelerde	 çalışan	 657	 sayılı	 Kanuna	 tabi	
personele	 yükseköğretim	 tazminatı	 ve	 geliştirme	
ödeneği	ödenmesi	

 2914 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi kapsamında 
ödenmekte olan geliştirme ödeneği ile ek 3 üncü 
maddesi kapsamında ödenmekte olan yükseköğretim 
tazminatının, söz konusu Kanun maddesi hükümleri 
doğrultusunda ve bu hükümlere göre belirlenmiş usul 
ve esaslara göre üniversiteler ve bağlı birimlerinde 
657 sayılı Kanuna tabi çalışan personele de öğretim 
görevlilerine verilen oranda ödenmesi.
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(12)	 Üniversite	sekreterlerinin	ek	göstergeleri

 Üniversitelerde fakülte sekreteri, enstitü sekreteri ve 
yüksekokul sekreteri kadrolarında görev yapanların ek 
gösterge rakamlarının 600 puan artırılması.

(13)	 Araştırma	görevlilerinin	derece	yükseltilmesi

 2914 sayılı Kanuna tabi araştırma görevlilerinin, 2914 
sayılı Kanunun 7 nci maddesinde usul ve esaslar 
çerçevesinde birinci dereceye kadar yükselebilmeleri;

 2914 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen derece 
yükseltilmesi şartlarını taşıyan mevcut araştırma 
görevlilerinin derecelerinin ilgili madde çerçevesinde 
geçmişe dönük olarak yükseltilmesi.

(14)	 Aylık	 karşılığı	 ders	 yükünün	 branş	 ayrımı	 gözetil-
meyerek	eşitlenmesi

 Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders 
ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5 inci maddesinin 
birinci fıkrası kapsamında, örgün ve yaygın eğitim 
kurumlarında görevli, okul öncesi ve sınıf öğretmenleri 
ile atölye ve laboratuvar öğretmenleri, branş 
öğretmenleri gibi haftada aylık karşılığı 15 saat ders 
okutmakla yükümlü tutulmalı.

 Çağdaş sistemlerde öğretim yükü öğretmenin ders 
içi ve ders dışı tüm etkinliklerini kapsamakta ve 
böyle algılanmaktadır. Ülkemiz eğitim sisteminde ise 
Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklarının geleneksel ders 
kavramına bağlı kaldıkları ve öğretim yükünü bu açıdan 
değerlendirme eğiliminde oldukları görülmektedir. 
Bulgular, öğretmenlerin ders dışı öğretim yüklerinin 
gerçekten ağır olduğunu göstermektedir. 
Öğretmenlerin branşlarına göre farklı sürelerde aylık 
karşılığı ders yükümlülüğüne tabi kılınması eşitsizlik 
teşkil etmektedir. Bu bakımdan, maaş ve ücret karşılığı 
ders saatlerinde, ders dışı öğretim yükleri de dikkate 
alınarak yeni bir düzenleme yapılmalı; bu kapsamda 
öncelikle aylık karşılığı ders yükü −ders dışı öğretim 
yükleri dikkate alınarak− asgari ders saatinde tüm 
öğretmenler açısından eşitlenmelidir.

(9)	 Kalkınmada	öncelikli	bölgelerde	çalışan	öğretmen-
lere	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.

 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 ödenmesi.

(10)	 Aylık	 karşılığı	 ders	 görevinin	 yapılmış	 sayılacağı	
haller

 Öğretmenlerin, aylık karşılığı ders görevi ile ek ders 
karşılığı ders görevinin ayrı ayrı belirlenmesi ve 2429 
sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun 
ile belirlenen genel tatil günlerine denk gelen aylık 
karşılığı ders görevinin yapılmış sayılması.

(11)	 Üniversite	 genel	 sekreter	 yardımcılarının	 ek	
göstergeleri

 Üniversiteler genel sekreter yardımcılarının 657 
sayılı Kanunun 43 üncü maddesi kapsamında ek 
göstergelerinin 3600 olarak uygulanması.
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fazla çalışma saat ücretinin iki katı tutarında fazla 
çalışma ücreti ödenir.” hükmüne rağmen, madde 
metninde geçen “memur” kavramı, sadece 657 sayılı 
Kanunun 4/A maddesi kapsamında çalışanlar olarak 
değerlendirildiği için eğitim kurumlarında yoğun olarak 
istihdam edilen 4/C’li personele fiilen çalışmalarına 
rağmen bu madde kapsamında fazla çalışma ücreti iki 
katı tutarında ödenmemektedir. 

(2)		 Geçici	Personelin	(4C’li)	Ek	Ödeme	Sorunu	

 “Geçici personele ek ödeme” başlıklı 24 üncü 
maddesinde “Ayın veya haftanın bazı günleri ya da 
günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar 
ile parça başı ücret vermek suretiyle istihdam 
edilenler hariç olmak üzere 657 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin (C) fıkrası hükmüne istinaden yürürlüğe 
konulan Bakanlar Kurulu kararları kapsamında Yüksek 
Seçim Kurulu ve Türkiye İstatistik Kurumunda istihdam 
edilen geçici personel ile 29/12/2014 tarihli ve 2014/7140 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca kamu kurum ve 
kuruluşlarında istihdam edilen geçici personele, 1.800 
gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı 
sonucu bulunacak tutarda ek ödeme verilir. Bunlara 
kurumlarınca döner sermaye dahil başka bir kaynaktan 
ek ödeme ve benzeri adla herhangi bir ödeme yapılmaz.” 
hükmü yer almasına rağmen, toplu sözleşmeden önce 
mahkeme kararı gereği en az 550.-TL ödenen ek 
ödemeler, toplu sözleşme gerekçe gösterilerek 150.-TL 
olarak ödenmekte; bu suretle kesinleşmiş mahkeme 
kararlarına bağlı kazanılmış hakları ihlal edilmektedir.

(3)	 	Öğretmenlerin	ek	göstergelerinin	artırılması

 Eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında öğretmen 
kadrolarında bulunanların mevcut ek gösterge oranları 
600 puan artırılmalı.

(4)		 Öğretim	Yılına	Hazırlık	Ödeneği

 657 sayılı Kanun’un ek 32’nci maddesine göre 
ödenmekte olan öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, 

(15)	 İşçilikte	geçirilen	sürelerin	intibakta	değerlendiril-
mesi

 Sözleşmeli personel iken memur kadrolarına geçirilen 
kamu görevlileri yönünden, memur kadrolarına 
atanmazdan evvel 657 sayılı Kanunun 4/C ve 4/D 
maddelerine veya 4857 sayılı İş Kanununa tabi 
olarak 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı 
cetvellerde sayılan kurumlar bünyesinde geçirdikleri 
sürelerinin intibakta değerlendirilmesi.

(16)	 Kademe	 ve	 derece	 ilavesine	 657	 sayılı	 Kanunun	
36’ncı	maddesinde	düzenleme	gereği

 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin A/2 ve A/4 
maddelerindeki okul türlerinin/adlarının güncel duruma 
uygun hale getirilmesi (genişletilmesi).

(17)	 Eğitim	çalışanlarına	fiili	hizmet	zammı	verilmesi

 Öğretmenlik başta olmak üzere eğitim ve öğretim 
hizmetlerinin yürütülmesi için emek sarf eden 
meslek grupları, yüksek performans gerektiren işler 
yürütmeleri ve öğretim faaliyetinin yıpratıcı olması göz 
önüne alınarak eğitim çalışanlarına fiili hizmet zammı 
verilmelidir.

·	 Kamu Personeli Danışma Kurulu Mart 2016 toplantısında 
gündeme getirilmesini talep ettiğimiz konular şunlardır; 

(1)		 Kurs	Merkezlerinde	Görevli	Personelin	Fazla	Çalışma	
Ücreti	Sorunu

 “Kurs merkezlerinde görev yapan diğer personel” 
başlıklı 23 üncü maddesinde, “Milli Eğitim Bakanlığı 
Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme 
Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs 
merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenler 
hariç olmak üzere normal çalışma saatleri dışında bu 
merkezlerde kurs süresince fiilen çalışan memurlara, 
bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek 
üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen 
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saat 18.00’dan sonra yüz yüze eğitim yapılan veya 
yüz yüze eğitim kapsamında kurs düzenlenen eğitim 
kurumları ile açık öğretim öğrencilerinin cumartesi 
ve pazar günlerinde yüz yüze eğitim kapsamında 
eğitim gördükleri örgün eğitim kurumlarında görevli 
yöneticilere, haftada 2 saat ilave ek ders ücreti 
ödenmesi.

(9)	 Üniversitelerde	 Görevli	 657	 Sayılı	 Kanuna	 Tabi	
Personelin	Döner	Sermaye	Ödemeleri

 Bünyesinde Ziraat ve Veteriner Fakülteleri, Sivil 
Havacılık Yüksekokulu ile atölye ve laboratuvar 
bulunan yükseköğretim kurumları; ulusal düzeyde açık 
ve uzaktan öğretim yapan 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 
ödenmesi.

(10)		 Kalkınmada	Öncelikli	Bölgelerde	Çalışan	Öğretmen-
lere	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.

 Yukarıda yer alanlara ilaveten Eğitim ve Öğretim 
Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolarda bulunanlardan 
en yakın il ve ilçe merkezine uzaklığı en az 10 km. 

öğretmenlerle birlikte eğitim ve öğretim hizmetlerinin 
yürütülmesinde emek sarf eden öğretmen haricindeki 
kadrolarında görevli diğer Bakanlık personeli de 
verilmesi.

(5)		 Eğitim	 Kurumu	 yöneticilerinin	 yönetim	 görevi	
karşılığı	ek	ders	ücreti

 Nöbet tutulan eğitim kurumlarının müdür ve müdür 
başyardımcılarının yönetim görevi karşılığı ek ders 
ücretlerinde, görevli oldukları eğitim kurumunda nöbet 
tutan öğretmenlere ödenen miktarın altında olmamak 
üzere artış yapılması.

(6)		 Üniversitelerde	 çalışan	 657	 sayılı	 Kanuna	 tabi	
personele	 yükseköğretim	 tazminatı	 ve	 geliştirme	
ödeneği	ödenmesi	

 2914 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi kapsamında 
ödenmekte olan geliştirme ödeneği ile ek 3 üncü 
maddesi kapsamında ödenmekte olan yükseköğretim 
tazminatının, söz konusu Kanun maddesi hükümleri 
doğrultusunda ve bu hükümlere göre belirlenmiş usul 
ve esaslara göre üniversiteler ve bağlı birimlerinde 
657 sayılı Kanuna tabi çalışan personele de öğretim 
görevlilerine verilen oranda ödenmesi.

(7)		 YURTKUR	 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 personelden, lisans mezunu olanlar yurt 
yönetim memurluğu kadrolarına, diğerleri ise memur 
kadrolarına atanmalı.

(8)		 Kurs	merkezlerinin	bulunduğu	eğitim	kurumlarında	
görevli	yöneticilerine	ilave	ek	ders	ücreti	ödenmesi

 Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında cumartesi ve pazar 
günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde ve diğer günlerde 
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görevlilerinin derecelerinin ilgili madde çerçevesinde 
geçmişe dönük olarak yükseltilmesi

(16)		 Aylık	 karşılığı	 ders	 yükünün	 branş	 ayrımı	 gözetil-
meyerek	eşitlenmesi

 Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders 
ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5 inci maddesinin 
birinci fıkrası kapsamında, örgün ve yaygın eğitim 
kurumlarında görevli, okul öncesi ve sınıf öğretmenleri 
ile atölye ve laboratuvar öğretmenleri, branş 
öğretmenleri gibi haftada aylık karşılığı 15 saat ders 
okutmakla yükümlü tutulmalı.

 Çağdaş sistemlerde öğretim yükü öğretmenin ders 
içi ve ders dışı tüm etkinliklerini kapsamakta ve 
böyle algılanmaktadır. Ülkemiz eğitim sisteminde ise 
Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklarının geleneksel ders 
kavramına bağlı kaldıkları ve öğretim yükünü bu açıdan 
değerlendirme eğiliminde oldukları görülmektedir. 
Bulgular, öğretmenlerin ders dışı öğretim yüklerinin 
gerçekten ağır olduğunu göstermektedir. 
Öğretmenlerin branşlarına göre farklı sürelerde aylık 
karşılığı ders yükümlülüğüne tabi kılınması eşitsizlik 
teşkil etmektedir. Bu bakımdan, maaş ve ücret karşılığı 
ders saatlerinde, ders dışı öğretim yükleri de dikkate 
alınarak yeni bir düzenleme yapılmalı; bu kapsamda 
öncelikle aylık karşılığı ders yükü −ders dışı öğretim 
yükleri dikkate alınarak− asgari ders saatinde tüm 
öğretmenler açısından eşitlenmelidir.

(17)		 İşçilikte	geçirilen	sürelerin	intibakta	değerlendiril-
mesi

 Sözleşmeli personel iken memur kadrolarına geçirilen 
kamu görevlileri yönünden, memur kadrolarına 
atanmazdan evvel 657 sayılı Kanunun 4/C ve 4/D 
maddelerine veya 4857 sayılı İş Kanununa tabi 
olarak 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı 
cetvellerde sayılan kurumlar bünyesinde geçirdikleri 
sürelerinin intibakta değerlendirilmesi.

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 ödenmesi.

(11)		 Aylık	 karşılığı	 ders	 görevinin	 yapılmış	 sayılacağı	
haller

 Öğretmenlerin, aylık karşılığı ders görevi ile ek ders 
karşılığı ders görevinin ayrı ayrı belirlenmesi ve 2429 
sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun 
ile belirlenen genel tatil günlerine denk gelen aylık 
karşılığı ders görevinin yapılmış sayılması.

(12)		 Anasınıflarında	görevli	öğretmenlere	 ilave	ek	ders	
ücreti	ödenmesi

 Anasınıfında görevli öğretmenlere fiilen görev yapılan 
her gün için ilave 2 saat ek ders ücreti ödenmesi.

(13)		 Üniversite	 genel	 sekreter	 yardımcılarının	 ek	 gös-
tergeleri

 Üniversiteler genel sekreter yardımcılarının 657 
sayılı Kanunun 43’üncü maddesi kapsamında ek 
göstergelerinin 3600 olarak uygulanması.

(14)		 Üniversite	sekreterlerinin	ek	göstergeleri

 Üniversitelerde fakülte sekreteri, enstitü sekreteri ve 
yüksekokul sekreteri kadrolarında görev yapanların ek 
gösterge rakamlarının (3000)’e çıkartılması.

(15)		 Araştırma	görevlilerinin	derece	yükseltilmesi

 2914 sayılı Kanuna tabi araştırma görevlilerinin, 2914 
sayılı Kanunun 7 nci maddesinde usul ve esaslar 
çerçevesinde birinci dereceye kadar yükselebilmeleri;

 2914 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen derece 
yükseltilmesi şartlarını taşıyan mevcut araştırma 
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yürütülmesinde emek sarf eden öğretmen haricindeki 
kadrolarında görevli diğer Bakanlık personeli de 
verilmesi.

(4)		 Eğitim	 Kurumu	 yöneticilerinin	 yönetim	 görevi	
karşılığı	ek	ders	ücreti

 Nöbet tutulan eğitim kurumlarının müdür ve müdür 
başyardımcılarının yönetim görevi karşılığı ek ders 
ücretlerinde, görevli oldukları eğitim kurumunda nöbet 
tutan öğretmenlere ödenen miktarın altında olmamak 
üzere artış yapılması.

(5)		 Üniversitelerde	 çalışan	 657	 sayılı	 Kanuna	 tabi	
personele	 yükseköğretim	 tazminatı	 ve	 geliştirme	
ödeneği	ödenmesi	

 2914 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi kapsamında 
ödenmekte olan geliştirme ödeneği ile ek 3 üncü 
maddesi kapsamında ödenmekte olan yükseköğretim 
tazminatının, söz konusu Kanun maddesi hükümleri 
doğrultusunda ve bu hükümlere göre belirlenmiş usul 
ve esaslara göre üniversiteler ve bağlı birimlerinde 
657 sayılı Kanuna tabi çalışan personele de öğretim 
görevlilerine verilen oranda ödenmesi.

(6)		 YURTKUR	 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 personelden, lisans mezunu olanlar yurt 
yönetim memurluğu kadrolarına, diğerleri ise memur 
kadrolarına atanmalı.

(7)		 Kurs	merkezlerinin	bulunduğu	eğitim	kurumlarında	
görevli	yöneticilerine	ilave	ek	ders	ücreti	ödenmesi

 Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında cumartesi ve pazar 
günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde ve diğer günlerde 
saat 18.00’dan sonra yüz yüze eğitim yapılan veya 

(18)		 Kademe	 ve	 derece	 ilavesine	 657	 sayılı	 Kanunun	
36’ncı	maddesinde	düzenleme	gereği

 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin A/2 ve A/4 
maddelerindeki okul türlerinin/adlarının güncel duruma 
uygun hale getirilmesi (genişletilmesi).

(19)		 Eğitim	çalışanlarına	fiili	hizmet	zammı	verilmesi

 Öğretmenlik başta olmak üzere eğitim ve öğretim 
hizmetlerinin yürütülmesi için emek sarf eden 
meslek grupları, yüksek performans gerektiren işler 
yürütmeleri ve öğretim faaliyetinin yıpratıcı olması göz 
önüne alınarak eğitim çalışanlarına fiili hizmet zammı 
verilmelidir.

·	 Kamu Personeli Danışma Kurulu Kasım 2015 
toplantısında gündeme getirilmesini talep ettiğimiz 
konular şunlardır; 

(1)		 Öğretmenlerin	ek	göstergelerinin	artırılması

 Eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında öğretmen 
kadrolarında bulunanların mevcut ek gösterge oranları 
600 puan artırılmalı.

(2)		 Akademik	Teşvik	Ödeneğinin	hayata	geçirilmesi

 5.11.2014 tarihli 6564 sayılı Kanunla 2914 sayılı 
Yükseköğretim Personel Kanununa eklenen Ek 3 
üncü maddeyle getirilen “akademik teşvik ödeneği” 
ödenmesi için gerekli olan akademik teşvik puanın 
hesaplanmasına dair yönetmelik (kanunda dört aylık 
bir süre öngörülmesine rağmen) hala çıkartılamamıştır. 
İlgili kanun hükmüne göre 15 Şubat itibariyle akademik 
teşvik ödeneği ödenmesine başlanması gerekmektedir. 
Bahse konu yönetmeliğin ivedilikle çıkartılarak 
akademik teşvik ödeneğinde gecikmeye sebebiyet 
verilmemesi.

(3)		 Öğretim	Yılına	Hazırlık	Ödeneği

 657 sayılı Kanun’un ek 32’nci maddesine göre 
ödenmekte olan öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, 
öğretmenlerle birlikte eğitim ve öğretim hizmetlerinin 
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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 ödenmesi.

(10)		 Öğretim	Elemanlarının	Ek	Ders	Ücretlerinde	(%50)	
Artış

 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.

(11)		 Aylık	 karşılığı	 ders	 görevinin	 yapılmış	 sayılacağı	
haller

 Öğretmenlerin, aylık karşılığı ders görevi ile ek ders 
karşılığı ders görevinin ayrı ayrı belirlenmesi ve 2429 
sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun 
ile belirlenen genel tatil günlerine denk gelen aylık 
karşılığı ders görevinin yapılmış sayılması.

(12)		 Anasınıflarında	görevli	öğretmenlere	 ilave	ek	ders	
ücreti	ödenmesi

 Anasınıfında görevli öğretmenlere fiilen görev yapılan 
her gün için ilave 2 saat ek ders ücreti ödenmesi.

(13)		 Üniversite	 genel	 sekreter	 yardımcılarının	 ek	 gös-
tergeleri

 Üniversiteler genel sekreter yardımcılarının 657 
sayılı Kanunun 43 üncü maddesi kapsamında ek 
göstergelerinin 3600 olarak uygulanması.

(14)		 Üniversite	sekreterlerinin	ek	göstergeleri

 Üniversitelerde fakülte sekreteri, enstitü sekreteri ve 
yüksekokul sekreteri kadrolarında görev yapanların ek 
gösterge rakamlarının (3000)e çıkartılması.

yüz yüze eğitim kapsamında kurs düzenlenen eğitim 
kurumları ile açık öğretim öğrencilerinin cumartesi 
ve pazar günlerinde yüz yüze eğitim kapsamında 
eğitim gördükleri örgün eğitim kurumlarında görevli 
yöneticilere, haftada 2 saat ilave ek ders ücreti 
ödenmesi.

(8)		 Üniversitelerde	 Görevli	 657	 Sayılı	 Kanuna	 Tabi	
Personelin	Döner	Sermaye	Ödemeleri

 Bünyesinde Ziraat ve Veteriner Fakülteleri, Sivil 
Havacılık Yüksekokulu ile atölye ve laboratuvar 
bulunan yükseköğretim kurumları; ulusal düzeyde açık 
ve uzaktan öğretim yapan 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 
ödenmesi.

(9)		 Kalkınmada	Öncelikli	Bölgelerde	Çalışan	Öğretmen-
lere	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.

 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 
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(2)		 Sınav	görev	ücretleri

 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 
sınav görev ücreti ödenmesi.

(3)		 Geliştirme	Ödeneği	uygulamasına	devam	edilmesi

 19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair 
4/4/2005 tarihli ve 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararının geçici 2’nci maddesinde; “Bu Kararın yürürlüğe 
girdiği tarih itibarıyla ekli cetvelde belirtilen yerlerde 
eğitim-öğretime devam eden yükseköğretim kurumları 
ile bu yükseköğretim kurumlarından Kararın yürürlük 
tarihinden sonra yerleşim yerleri değişen yükseköğretim 
kurumlarında görevli öğretim elemanlarına, geliştirme 
ödeneği ödenmesine 15/12/2014 tarihinde son verilir. 
Ancak, anılan tarih itibarıyla fiilen eğitim-öğretime 
başlanıldığı tarihten itibaren on beş yılı doldurmayan 
yükseköğretim kurumlarında, on beşinci yılın sonuna 
kadar bu ödeneğin ödenmesine devam edilir” hükmü 
yer almaktadır. Söz konusu hüküm 15.12.2015 tarihine 
kadar uzatılmış olsa da 15.12.2015 tarihinden itibaren 
“geliştirme ödeneği” ödenmesine son verilecektir. 
Öğretim elemanlarının ücretlerinde önemli bir kalem 
olan söz konusu ödeneğin ödenmesinin devamına yeni 
kurulan üniversite sayısı ve üniversitelerin gelişimleri 
için bu türden teşviklere halen ihtiyaç duyulduğu göz 
önüne alınarak devam edilmelidir.

(4)		 Yükseköğretim	 kurumlarının	 ikinci	 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 ücret ödenmesini öngören 94/5593 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararının 2013/5556 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile değiştirilen ikinci maddesindeki, 

(15)		 Araştırma	görevlilerinin	derece	yükseltilmesi

 2914 sayılı Kanuna tabi araştırma görevlilerinin, 2914 
sayılı Kanunun 7’nci maddesinde usul ve esaslar 
çerçevesinde birinci dereceye kadar yükselebilmeleri;

 2914 sayılı Kanunun 7’nci maddesinde belirtilen derece 
yükseltilmesi şartlarını taşıyan mevcut araştırma 
görevlilerinin derecelerinin ilgili madde çerçevesinde 
geçmişe dönük olarak yükseltilmesi.

(16)		 Sınıf	öğretmenlerine	sınıf	rehber	öğretmenliği

 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 verilebilmesi ve bu 
görevleri karşılığında haftada 2 saat ek ders ücreti 
ödenmesi.

(17)		 İşçilikte	geçirilen	sürelerin	intibakta	değerlendiril-
mesi

 Sözleşmeli personel iken memur kadrolarına geçirilen 
kamu görevlileri yönünden, memur kadrolarına 
atanmazdan evvel 657 sayılı Kanunun 4/C ve 4/D 
maddelerine veya 4857 sayılı İş Kanununa tabi 
olarak 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı 
cetvellerde sayılan kurumlar bünyesinde geçirdikleri 
sürelerinin intibakta değerlendirilmesi.

·	 Kamu Personeli Danışma Kurulu Mart 2015 toplantısında 
gündeme getirilmesini talep ettiğimiz konular (öncelik 
sıralamasına göre) şunlardır; [(2) ve (5) no.lu maddeler, 
toplu sözleşme metninde üzerinde çalışma yapılması 
kararı alınan konulardır]

(1)		 Nöbet	görevi	karşılığı	ek	ders	ücreti

 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 ödenmesi.
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(9)		 Aylık	 karşılığı	 ders	 görevinin	 yapılmış	 sayılacağı	
haller

 Öğretmenlerin, aylık karşılığı ders görevi ile ek ders 
karşılığı ders görevinin ayrı ayrı belirlenmesi ve 2429 
sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun 
ile belirlenen genel tatil günlerine denk gelen aylık 
karşılığı ders görevinin yapılmış sayılması.

(10)		 Üniversitelerde	 çalışan	 657	 sayılı	 Kanuna	 tabi	
personele	geliştirme	ödeneği	ödenmesi	

 2914 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi kapsamında 
ödenmekte olan geliştirme ödeneğinin, 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 
ödenmesi.

(11)		 Sınıf	öğretmenlerine	sınıf	rehber	öğretmenliği

 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 verilebilmesi ve bu 
görevleri karşılığında haftada 2 saat ek ders ücreti 
ödenmesi.

(12)		 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 uygulanması.

(13)		 İşçilikte	geçirilen	sürelerin	intibakta	değerlendiril-
mesi

 Sözleşmeli personel iken memur kadrolarına geçirilen 
kamu görevlileri yönünden, memur kadrolarına 
atanmazdan evvel 657 sayılı Kanunun 4/C ve 4/D 
maddelerine veya 4857 sayılı İş Kanununa tabi 

ödenecek fazla çalışma ücretini ayda elli saatle ve fazla 
çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısını ikinci 
öğretim yapılan birimlerin kadrolarında bulunanlar için 
idari personel sayısının % 30’unu, diğer birimlerden 
görevlendirilenler için ise üniversite kadrolarında 
bulunan idari personel sayısının % 10’uyla sınırlayan 
düzenlemenin kaldırılması.

(5)		 Ek	gösterge	

 Yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile üst kuruluşla-
rında fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreteri kadrola-
rında görev yapanlar ile genel sekreter yardımcılarının 
657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi kapsamında ek 
göstergelerinin 3600 olarak uygulanması.

(6)		 Araştırma	görevlilerinin	derece	yükseltilmesi

 2914 sayılı Kanuna tabi araştırma görevlilerinin, 2914 
sayılı Kanunun 7 nci maddesinde usul ve esaslar 
çerçevesinde birinci dereceye kadar yükselebilmeleri;

 2914 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen derece 
yükseltilmesi şartlarını taşıyan mevcut araştırma 
görevlilerinin derecelerinin ilgili madde çerçevesinde 
geçmişe dönük olarak yükseltilmesi.

(7)		 Öğretim	elemanlarının	sicil	işlemleri

 Yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile üst 
kuruluşlarda görev alan öğretim elemanları hakkında 
sicil uygulamasının kaldırılması; Her türlü atama, 
yükselme, akademik unvanların kazanılması ve diğer 
özlük işlemlerinde sicillerin dikkate alınmaması; bu 
madde kapsamındaki personel hakkında 657 sayılı 
Kanunun geçici 36 ncı maddesi hükmü uygulanması.

(8)		 4/C’li	personel	hizmet	süresi

 Kamu kurumlarında hizmet sözleşmesiyle istihdam 
edilen 4/C’li personelin salt yaşlılık ya da malullük 
aylığı almaya hak kazanmaları sebebiyle hizmet 
sözleşmelerinin yenilenmemesi uygulamasına son 
verilmesi.
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olarak 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı 
cetvellerde sayılan kurumlar bünyesinde geçirdikleri 
sürelerinin intibakta değerlendirilmesi.

(14)		 Yüksek	Öğrenim	Kredi	ve	Yurtlar	Kurumu	Genel	Mü-
dürlüğü	personelinin	çocuklarının	yurt	hizmetlerin-
den	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 faydalandırılmalı.

(15)		 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 atanmalı.

(16)		 Öğretmenlerin	ek	göstergelerinin	artırılması

 Eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında öğretmen kadro-
larında bulunanların mevcut ek gösterge oranları 600 
puan artırılmalı.
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 Tüm milletimizi derin üzüntüye boğan saldırıları, terör 
olaylarını ve destekçilerini protesto etmek üzere Eğitim-
Bir-Sen Genel Yönetim Kurulunun 15.9.2015 tarihli 
ve 519 sayılı kararıyla; Memur-Sen Konfederasyonu 
Genel Yönetim Kurulunun 14.9.2015 tarihli ve 29 
sayılı kararına bağlı olarak, 17.09.2015 tarihinde, Ülke 
genelinde bir günlük iş bırakma eylemi yapılmasına, 
17.09.2015 (Perşembe günü) paydaşımız olan diğer Sivil 
Toplum Kuruluşları ile birlikte saat 17:30’da Ankara’da 
(Kızılay’dan Ulus - 1. Meclis Binasına kadar) “Teröre 
Hayır Kardeşliğe Evet” başlığıyla bir kitlesel buluşma 
düzenlenmesine, Bu organizasyon çerçevesinde tüm 
illerdeki üyelerimizin Ankara’ya davet edilmesine, 
konuyla ilgili olarak teşkilatımızla her türlü iletişim ve 
hazırlığın sürdürülmesine,  karar verilmiştir.

 Sendikamız tarafından toplu sözleşme masasına 
ve KPDK gündemine taşınmasına rağmen İdarece 
öğretmenlerimize nöbet görevi karşılığı ücret ödenmesi 
noktasında somut bir düzenleme yapılmamış olması 
üzerine, nöbet görevi karşılığında nöbet tutulan 
her gün için bu görevin karşılığı olarak birim saat 
üzerinden nöbet görev ücreti ödenmesi ya da ek ders 
ücreti ödenmesi hususunda gerekli düzenlemeler 
ilgili kurumlarca gerçekleştirilinceye kadar 30.03.2015 
tarihinden itibaren nöbet görevinin; haftada bir gün, 
kadrosunun/görevlendirmesinin bulunduğu eğitim 
kurumunda önceden belirlenmiş nöbet görev yeriyle 
sınırlı olmak üzere yerine getirilmesine; eğitim-öğretim 
yılı başında belirlenen nöbet planlaması haricinde her 
ne amaçla olurla olsun verilen nöbet tutulmamasına 
karar verilmiştir.

 Sendikamız Genel Yönetim Kurulu, Millî Eğitim Bakan-
lığınca Öğretmen Strateji Belgesi kapsamında yürürlü-
ğe konulmaya çalışılan ve pilot uygulaması başlatılan 
öğretmenlerin performanslarının değerlendirmesine 
karşı kamuoyu desteği oluşturmak ve bu hatalı uygu-
lamanın mağduriyet oluşturmasını önlemek amacıyla 
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştir-
me Yönetmeliği’nin 54 üncü maddesi ve/veya Öğretmen 
Strateji Belgesi çerçevesinde uygulamaya konulacak 
performans değerlendirme süreçleri kapsamında yapı-
lacak değerlendirmelerde, tüm değerlendirme kriterleri 
bazında tüm eğitim çalışanlarına tam puan verilmesi 
yönünde Sendikamız üyesi yönetici ve öğretmenlere 
çağrıda bulunulmasına karar vermiştir.

 Eğitim çalışanlarının haklarını, alın teriyle elde 
ettikleri kazançlarını korumayı ve artırmayı bihakkın 
yerine getiren yetkili sendika olmanın gereği olarak; 
üyelerimiz başta olmak üzere tüm sandık üyelerinin 
haklarının iadesini sağlayacak tasfiye sürecinin derhal 
başlatılması konusunda kamuoyu baskısı oluşturmak 
amacıyla, temsilcilik seçimlerinde oy kullanmamak 
suretiyle İLKSAN’ı boykot etmeye çağırdık.

 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin 
Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliği başta olmak üzere 
657 sayılı Kanunun ek 19 ve 125/A-g maddeleri gibi 
kılık-kıyafet serbestisi yasağına dayanak olan hukuki 
düzenlemeler ortadan kaldırılmadığından, bu suretle 
yasağa ilişkin mevcut hüküm ve müeyyideler aynen 
devam ettiğinden, serbest kıyafet eylemimiz Genel 
Yönetim Kurulumuzun almış olduğu 18.9.2015 tarihli 
ve 525 sayılı karar çerçevesinde kararlılıkla devam 
etmesine karar verilmiştir.

 

 

VIII.	EYLEM	KARARLARI
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46 sendika şubesi, avukatlık ve danışmanlık sözleşmesi akdedilmek suretiyle üyelerimize avukatlık ve hukuk hizmetleri vermektedir. 
Sözleşme yoluyla avukat çalıştıran şubelerde, sözleşmeli avukatlar aracılığıyla takip edilen toplam (derdest) bireysel dava sayısı 3489 
olup, bunların 1221 adedi yolluk, 732 adedi disiplin cezası, 1395 adedi atama-yer değişikliği, kalan ise diğer türden davalardır.

Üyelerimiz adına yolluk, disiplin cezasının iptali, yönetici atama ve yer değiştirme, görevlendirme, görev süresinin uzatılmaması, 
öğretmen atama ve yer değiştirme, norm kadro işlemleri, eş özrü yer değişikliği, alan değişikliği, ek ders ücreti, promosyon, zorunlu 
hizmet yükümlülüğü, sağlık özrü yer değişikliği, lojman hakkı, İLKSAN aidatı istemi, fazla mesai ücreti, 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.

5. Olağan Genel Kurul’dan bu yana üyelerimiz adına açılan bireysel idari davalara ilişkin istatiksel döküm şu şekildedir:

KONUSU AÇILAN	DAVA	SAYISI
Disiplin cezası 177

2547 sayılı Kanun 33/a-50-d uygulamaları 8
4/c ek ödeme 37

Aday öğretmenlik 19
AİM lisans verilmesi 7

Aile yardımı 3
Alan değişikliği 4

Atama 13
Diploma iptali 1

Ders görevi verilmemesi 1
Doçentlik 8

Eğitim öğretim tazminatı 1
Eğitim uzmanlığı 2

Ek gösterge 1
Ek hizmet puanı 1

Eksik ücret 1
Engelli atama 2

Aile bütünlüğü mazeretine bağlı yer değişikliği 108
Yolluk 45

Geri ödeme 13
Görev süresinin uzatılması 1

Görev yeri değişikliği 79
Görevde yükselme 4
Görevden alınma 12

Görevlendirme iptali 11
Güvenlik soruşturması 1

Hizmet sınıfı, puanı, süresi 9
İlave eğitim tazminatı 1

İLKSAN 5
Kadro tahsisi, geçiş 5

Lojman 1
TOPLAM 789

IX.	HUKUK	BİRİMİMİZ	TARAFINDAN	TAKİP	EDİLEN	BİREYSEL	İDARİ	DAVALAR
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-Veriler, kadın öğretmenlerin çoğunluğunun (%77,6) en çok 
etkilendiği yıldırmaya meslek yaşamlarının ilk 10 yılında maruz 
kaldıklarını göstermektedir. Yıldırmaya maruz kaldıklarında 
kaç yıldır hizmet yaptıklarına ilişkin soru, kadın öğretmenler 
tarafından %51,7 oranında 1-5 yıl, %25,9 oranında ise 6-10 
yıl şeklinde yanıtlanmıştır. Veriler ilk bakışta, mesleğe yeni 
başlayan kadın öğretmenlere, kıdemi/mesleki deneyimi fazla 
olan meslektaşları ve/veya yöneticileri tarafından yıldırma 
uygulandığını göstermektedir. Nitekim kadın öğretmenlerin 
% 47,5 oranında yöneticileri, %28,8 oranında da meslektaşları 
tarafından yıldırmaya maruz kaldıklarını belirtmiş olmaları da 
bu tespiti doğrulamaktadır. 

-Araştırmaya katılan kadın öğretmenler tarafından, 
çalıştıkları okullarda, yıldırmayı önlemeye yönelik herhangi bir 
politika olup olmadığına ilişkin soru, %72,1 oranında olmadığı 
şeklinde yanıtlanmıştır. Okulunda yıldırmayı önlemeye dönük 
herhangi bir politika olduğunu ifade eden kadın öğretmenlerin 
ise ancak %36,8’i bu politikaların kesinlikle amacına uygun 
şekilde uygulandığını ifade ederken; %54,4’ü kısmen amacına 
uygun şekilde uygulandığını, %8,8’i de kesinlikle amacına 
uygun uygulanmadığını belirtmiştir. Bu veriler, yıldırmanın, en 
azından söz konusu okullarda, henüz bir şiddet türü olarak 
algılanmadığını ve dolayısıyla bu yönde; önleyici tedbirler 
geliştirme, farkındalık yaratmak ve mücadele etmek için 
herhangi bir faaliyetin olmadığını göstermektedir. 

-Araştırmaya katılan kadın öğretmenler, maruz kaldıkları 
yıldırma karşısında nasıl bir tutum aldıklarına ilişkin soruyu 
%23,3 oranında “hiçbir şey yapmadım/yapamadım/yapmak 
istemedim” seçeneğini işaretleyerek yanıt vermişlerdir. Bu 
seçenek, sorudaki diğer seçeneklere göre kadın öğretmenler 

‘Kadın Öğretmenlerin Mobbing Algısı’nı araştırdık 

7 Mart 2015

“Kadın Öğretmenlerin Mobbing Algısı ve Tecrübesi”ni 
araştırdık. İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale, Sakarya, 
Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya, Şanlıurfa 
illeri seçilerek yüz yüze anket tekniği ile okullarda 1024 kadın 
öğretmenle görüşmeler yapıldı. 3 bölümden oluşan anketin 
birinci bölümünde, kadın öğretmenlerin genel ve sosyal 
durumunu belirleyen 9 soru, ikinci bölümde, yıldırmaya 
ilişkin algı düzeylerini belirleyen 51 soru, üçüncü bölümde ise, 
maruz kalınan yıldırmanın düzeyini, kaynağını ve sonuçlarını 
tespit etmeyi amaçlayan 15 soru öğretmenlere yöneltildi. 
Araştırmanın ön sonuçlarının satır başları şöyle: 

-Araştırma verileri, araştırmaya katılan kadın öğretmenlerin 
yaklaşık yarısının (%47,9) çalışma hayatlarında bir şekilde 
yıldırmaya maruz kaldıklarını göstermektedir. Buna göre, 
temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan 
yaklaşık her iki kadın öğretmenden biri yıldırmaya maruz 
kalmaktadır. 

-Kadın öğretmenlerin yaklaşık yarısı (%43,7) en az haftada 
bir kez yıldırmaya maruz kaldıklarını, büyük bir çoğunluğu 
(yaklaşık %77,8) ise maruz kaldıkları yıldırmanın altı aydan 
daha uzun bir süre sürdüğünü bildirmiştir. Ayrıca yıldırmaya 
maruz kalan kadın öğretmenlerin çoğunluğunun bir defadan 
fazla (%72,6) yıldırmayı tecrübe etmiş oldukları da tespit 
edilmiştir. 

-Yıldırmaya maruz kalan her 4 kadın öğretmenden 3’ü (%74) 
40 yaş ve altındadır ve kadın öğretmenlerin en çok etkilendiği 
yıldırmaya maruz kaldıkları dönemde büyük bir çoğunluğu 
(%61,7) 30 yaş ve altındadır. 
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açısından yaygın bir sorun olduğunu göstermektedir. Kadın 
öğretmenlerin yıldırma süreci ve sonrasında kendilerini hangi 
durum içinde buldukları ile ilgili soruya verilen cevaplar bu 
durumu teyit eder niteliktedir. Özellikle yıldırmanın sosyal ve 
psikolojik sonuçları (işe gitme isteğinde azalma, stres, sosyal 
olarak dışlanmışlık ya da yalnızlık hissi, değersizlik ya da 
harcanmışlık hissi, işi bırakma isteğinde artış gibi) yıldırmanın 
fizyolojik sonuçlarına göre daha öndedir. 

-Kadın öğretmenlere uygulanan yıldırma eyleminin sebepleri 
arasında en çok ifade edilen hususlar yönetim zafiyeti ile 
kişilik bozukluklarıdır. Medeni durum ya da etnik kimlik gibi 
yıldırmanın temel sebepleri arasında tahayyül edilebilecek 
hususlar bu açıdan daha az etkili faktörler olarak belirtilmiştir. 

-Yıldırma sürecinde yasal haklarını bildiğini ifade eden 
kadın öğretmenler azınlığı oluştururken;  haklarını kısmen 
bildiğini ya da hiç bilmediğini dile getirenlerin oranı %70’in 
üzerindedir. Bununla ilişkili olarak yıldırmayla mücadelede 
neler yapıldığı hususunda sonuçlar dikkat çekicidir. Nitekim 
resmi şikâyet mekanizmalarını kullananların oranı dikkat 
çekici oranda düşük kalırken; kabullenme, geri çekilme ya 
da gayri-resmi araçlarla yıldırmayı durdurmaya çalışma 
(yaklaşık % 45) daha baskındır. Bu durumu açıklamak için, 
şikâyet edilse de durumun değişmeyeceğini düşünmek, yasal 
haklar konusunda bilgi sahibi olmamak, durumu kabullenmiş 
olmak, her iş yerinde bu tür davranışların olduğunu düşünmek 
ve problemli bir kişi olarak tanınmak istememek gibi ifadeler 
bir araya getirildiğinde, hem bireysel hem de kurumsal açıdan 
önemli sorun alanlarının mevcut olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Araştırmanın ön sonuçları, her 2 kadın öğretmenden 1‘inin 
iş hayatında yıldırmaya maruz kaldığını ortaya koymakta; 
yıldırmaya maruz kalan kadın öğretmenlerin yıldırma 
sonucunda yaşadıkları psikolojik ve sosyal sorunlar hakkında 
da önemli ipuçları vermektedir. Elde edilen veriler ve 
ulaşılan bulgular çerçevesinde, temel eğitim ve ortaöğretim 
kurumlarında görev yapan kadın öğretmenlerin maruz 
kaldıkları yıldırmanın, ivedilikle önlenmesi gereken önemli 
bir problem olduğu düşünülmekte ve sorunun giderilmesine 
yönelik; kısa, orta ve uzun vadede hayata geçirilecek 
politikalara ihtiyaç olduğu görülmektedir.

tarafından en çok işaretlenen seçenektir. Bu seçeneği 
işaretleyen katılımcılara ayrıca, kendilerine uygulanan 
yıldırma eylemine karşı neden hiçbir şey yapmadıklarına 
ilişkin bir soru daha yöneltilmiştir. Bu soruyu ise kadın 
öğretmenler %42,6 oranında “şikâyet etsem de bu durumun 
değişmeyeceğini düşünmek” seçeneğini işaretleyerek 
cevaplamışlardır. Bu seçenek de sorudaki diğer seçenekler 
arasında kadın öğretmenler tarafından en çok işaretlenen 
seçenektir. 

Kadın öğretmenlerin maruz kaldıkları yıldırma karşısında, 
durumu değiştiremeyecekleri düşüncesiyle, yıldırmayı 
sonlandırmaya yönelik herhangi bir girişimde bulunmamaları 
öğrenilmiş çaresizliğin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. 

Araştırmaya katılan kadın öğretmenler, “Bulunduğunuz 
ortamda, sizden başka, aynı veya farklı yıldırma eylemine 
maruz kalan birey/ler var mıydı?”sorusunu %83,2 gibi 
oldukça büyük bir oranda “evet” olarak yanıtlamıştır. Buna 
göre kadın öğretmenlerin hem maruz kaldıkları istenmeyen 
durumu sonlandıramayacakları düşüncesine sahip olmaları 
hem de yıldırmaya sadece kendilerinin maruz kalmadıklarını 
bilmeleri, durumu kabullenmiş olmaları, bir diğer ifadeyle 
öğrenilmiş çaresizlik yaşadıkları şeklinde yorumlanabilir. 

-Kadın öğretmenlerin çoğunluğu (%53,6) çalışma hayatında 
en çok etkilendikleri yıldırma eylemi açısından bir cinsiyet 
farklılığı olmadığını, yıldırmayı uygulayanların hem kadınlar 
hem de erkekler olduğunu ifade etmiştir. Ancak, cinsiyet 
ayrımı dikkate alındığında yıldırma eyleminin faili olarak 
erkekler, kadınlara göre üç kattan daha fazla bir orana 
sahiptir. 

-Maruz kalınan yıldırma tecrübesinde en etkili olan 
yıldırmanın sıklık derecesi ile ilgili cevaplar yıldırmanın 
süreklilik arz etmesi durumunun önemli bir durum olduğunu 
göstermektedir. Her gün tekrar edenden birkaç ayda bir 
tekrar edene kadar yıldırma eğitim sektöründe varlığını 
devam ettiren önemli bir problemdir. En çok etkilenilen 
yıldırma eyleminin 12 ay ve daha fazla sürdüğünü ifade 
edenlerin oranı, yıldırma olgusunun eğitim sektöründeki birey 
haklarını, çalışma ilişkilerini, çalışma barışını ve işe dönük 
motivasyonu olumsuz yönde etkilemeye devam eden etkileri 



495

ARAŞTIRMA ve RAPORLAR

‘Öğrencinin Velisine Eğitim Maliyeti’ araştırması

19 Eylül 2015

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (EBSAM), 
2015-2016 öğretim döneminde öğrencilerin okula başlangıç 
masrafları ile veliye maliyetini araştırdı. 

Araştırma göre, serbest kıyafet uygulamasına geçen 
okullardaki öğrencilerin okula başlangıç masrafı, üniforma 
giyme zorunluluğu olan okullardaki öğrencilerin başlangıç 
masrafından daha düşük çıkmaktadır. Buna göre serbest 
kıyafet uygulamasına geçen bir ilkokula başlayan öğrenci 
için 505 TL, ortaokula başlayan bir öğrenci için 530 TL, 
ortaöğretime başlayan bir öğrenci için ise 600 TL harcama 
yapılması gerekiyor. 

Araştırmaya göre, okul öncesi eğitime kayıt olan bir öğrenci 
için başlangıç masrafı olarak ortalama 485 TL, ilkokula 
başlayan bir öğrenci için 680 TL, ortaokula başlayan bir 
öğrenci için 705 TL, ortaöğretime başlayan bir öğrenci için ise 
775 TL harcama yapılması gerekiyor. 

Bir öğrenci için, okul öncesi eğitimden ilköğretimin sonuna 
kadarki eğitimi boyunca sadece okul ihtiyaçları için ortalama 
16 bin 700 TL harcama yapılıyor. Söz konusu rakam, ayda 
ortalama 155 TL olarak veliye yansıyor. Ortaöğretimdeki 
eğitimi boyunca bir öğrenci için ortalama 8 bin 80 TL, ayda 
ise ortalama 168 TL harcama yapılırken, öğrenciye kantin-
yemekhane için para ayrıldığında, bu rakam okul öncesi ve 
ilköğretimde aylık ortalama 295 TL, ortaöğretimde 335 TL’ye 
çıkıyor. Bu masraflara okul servisi de eklendiğinde okul öncesi 
ve ilköğretimde maliyet 295 TL’den 483 TL’ye, ortaöğretimde 
ise 335 TL’den 517 TL’ye çıkıyor. 

Veliler, ortaokul 4. sınıfta TEOG’da ortak sınavlar, lise 3 ve 
4. sınıflarda YGS-LYS için çocuğunu dershaneye göndermek 
zorunda kalıyordu. Bu ise öğrencinin veliye maliyetini daha 
da artırıyordu. 

Okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretimin sonuna kadar 
olan eğitim sürecinde, öğrencinin velisine maliyeti ise aylık 
ortalama 159 TL olarak yansıyor. 

2014-2015 öğretim dönemi başında hesaplanan rakam 141 TL 
iken, bu yıl yüzde 12,7 oranında, 18 TL’lik bir artış göstererek 
159 TL’ye yükseldi.  Bu rakama kantin-yemekhane ve servis 
ücretleri de eklendiğinde veliler büyük bir eğitim maliyetinin 
altına girmiş oluyor. 

Yıllık enflasyon oranından daha fazla artışın olması; 
TÜFE, TÜİK madde sepetindeki 426 madde baz alınarak 
hesaplanırken, bu araştırmada ise öğrencinin mecburi 
ihtiyacı olan 50 civarındaki madde üzerinden hesaplama 
yapılmasından ve bu maddelerin okulların açılmasına yakın 
daha da zamlanmasından kaynaklanıyor.

‘Öğretmenlerin Yıldırma Algısı ve Tecrübeleri’ni 
araştırdık 

23 Kasım 2015

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi, “Öğretmenlerin 
Yıldırma Algısı ve Tecrübeleri”ni araştırdı. Araştırma, 12 ilde 
(İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale, Sakarya, Adana, Kayseri, 
Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya, Şanlıurfa) temel eğitim 
ve ortaöğretimde görev yapan 2 bin 39 öğretmenle yüz yüze 
anket tekniğiyle yapıldı. 
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olgusunun bazı illerde araştırmaya katılan öğretmenlerin 
zihinlerinde, bu araştırmada incelenen yıldırma olgusuyla 
örtüştüğünü ve bu illerde görev yapan öğretmenlerde 
yıldırmaya ilişkin farkındalığın, araştırma kapsamında yer 
alan diğer illerde görev yapan öğretmenlere göre daha fazla 
olduğunu ortaya koymaktadır. Farkındalık düzeyinin yüksek 
olduğu durumlarda, aynı zamanda “Okulunuzda yıldırmayı 
önlemeye dönük herhangi bir politika mevcut mu” sorusu 
da en çok “evet” şeklinde yanıtlanmıştır. Ancak politika 
mevcudiyetinin araştırma sonuçlarına göre, öğretmelerin 
yıldırmaya maruz kalmalarını engellemeye yönelik kalıcı bir 
etkide bulunmadığını göstermektedir. Dolayısıyla araştırma 
bulguları bir ön bilgi kabul edilerek, çok boyutlu ve değişkenli 
bir sorun olan yıldırma ile gereği gibi mücadele edecek çok 
katmanlı politikalar geliştirebilmek için her ile özel dinamikleri 
ortaya koymayı sağlayacak şekilde, bu çalışmanın Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından genişletilmesinin eğitim sektörü 
açısından önemli olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. 

4 öğretmenden 1’i meslek hayatının olumsuz yönde 
etkilendiğini dile getirmiştir 

Yıldırmaya maruz kalan her 4 öğretmenden 1’i meslek 
hayatının olumsuz yönde etkilendiğini, her 5 öğretmenden 
1’i ise yıldırmaya bağlı stres yaşadığını beyan etmiştir. Bu 
sonuçlar, bir toplumun sürdürülebilirliği ve gelişimi için 
olmazsa olmaz kurumlardan biri olan eğitim kurumunun 
çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunun işareti 
niteliğindedir. Zira öğretmenlerin maruz kaldıkları yıldırmaya 
bağlı olarak işe gitme isteğinde azalma, işi bırakma isteğinde 
artış ve ders başarısında düşüş yaşamalarının yanı sıra stresli 
bir şekilde derslere girmelerinin verilen eğitimin kalitesini 
olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmazdır. 

Kabullenme, geri çekilme ya da gayriresmî araçlarla 
yıldırmayı durdurmaya çalışanların oran yüzde 59 

Yıldırmayla mücadelede neler yapıldığı hususunda ulaşılan 
sonuçlar dikkat çekicidir. Resmi şikâyet mekanizmalarını 
kullananlar büyük oranda düşük kalırken; kabullenme, geri 
çekilme ya da gayriresmî araçlarla yıldırmayı durdurmaya 

Her iki öğretmenden biri meslek hayatı boyunca 
yıldırmaya maruz kaldığını ifade etmiştir 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yaklaşık yarısının (yüzde 
45,7), bir diğer ifadeyle, her iki öğretmenden birinin, meslek 
hayatları boyunca, bir şekilde yıldırmaya maruz kaldığını 
ortaya koymaktadır. Bu sonuç, psikolojik şiddet olarak da 
tanımlanan yıldırmanın, temel ve ortaöğretim kurumlarında 
görev yapan öğretmenler arasında yaygın bir şekilde yaşandığı 
anlamına gelmektedir. Araştırma sonuçları, yıldırmanın 
iki temel belirleyeni olarak kabul edilen yıldırmaya maruz 
kalma sıklığı (en az haftada bir kez) ve yıldırma süresi (en 
az altı ay) ölçeğine göre değerlendirildiğinde, öğretmenlerin 
maruz kaldıkları yıldırmadan önemli ölçüde etkilendiklerini 
göstermektedir. Araştırma sonuçları, öğretmenlerin yıldırma 
algı ve tecrübelerinin; il, okul türü, öğrenim düzeyi, çalışma 
süresi gibi değişkenler açısından farklılık gösterdiğini 
ortaya koymaktadır. Dolayısıyla yıldırmayı önlemeye yönelik 
politikaların bu farklılıklar göz önünde bulundurularak 
çeşitlendirilmesi gerekmektedir. 

Çalışma süreleriyle yıldırma tecrübeleri arasında  
ters orantılı bir ilişki var 

Araştırma sonuçları, öğretmenlerin çalışma süreleri ile 
yıldırma tecrübeleri arasında ters orantılı bir ilişki olduğunu 
göstermektedir. Buna göre, 21 yıl ve daha uzun süre 
öğretmenlik yapanların yıldırma algı puanı, çalışma süresi 20 
yıl ve altında olan öğretmenlere oranla daha düşük (126,03), 
yıldırma tecrübesi puanı ise daha yüksektir (102,28). 5 yıl 
ve daha az süre öğretmenlik yapanların yıldırma algı puanı, 
6 yıl ve daha uzun süre öğretmenlik yapanlara oranla daha 
yüksek (164,18), yıldırma tecrübe puanı ise daha düşüktür 
(88,95). Yani yaş ve çalışma süresi ile yıldırma algı düzeyi 
ve tecrübesi arasındaki ilişki yıldırmayla mücadelede önem 
kazanmaktadır. 

Öğretmenlerin yıldırma algı ve tecrübeleri il değişkeni 
açısından incelendiğinde, algı düzeyleri, yıldırma tecrübesi, 
önleyici politikaların varlığı konusunda iller arasında belirgin 
farklılıklar olduğu görülmektedir. Araştırma sonuçları, yıldırma 
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‘Kılık ve Kıyafet’ araştırması: 
Öğretmen kılık-kıyafet özgürlüğü istiyor,   
öğrenci ve veliler de destek veriyor 

29 Şubat 2016 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, A&G’ye 
yaptırdığımız ‘Kılık ve Kıyafet Araştırması’nın sonuçlarını, A&G 
Yönetim Kurulu Başkanı Adil Gür’ün de katılımıyla düzenlenen 
basın toplantısında açıkladı. Araştırma, Adana, Ankara, 
Antalya, Balıkesir, Bursa, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, 
Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, 
Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, 
Mersin, Niğde, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Van 
ve Zonguldak’ta, 3 bin 12 öğretmen, bin 563 veli, 8. sınıf ve 
üzeri bin 480 öğrenciyle, toplamda 6 bin 55 kişiyle yüz yüze 
görüşme yöntemiyle gerçekleştirildi. 

Öğretmenlerin yüzde 62,4’ü kılık ve kıyafet serbestîsi 
istiyor 

Yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerin kılık ve kıyafet 
yönetmeliğiyle ilgili görüşlerini öğrenmek amacıyla yapılan 
araştırmaya göre, Türkiye genelinde öğretmenlerin yüzde 
62,4’ü serbest kıyafet istiyor. Serbest kıyafet uygulaması, 
genç ve eğitimli velilerle genç öğretmenler tarafından daha 
fazla kabul görüyor. 25 yaşın altındaki öğretmenlerin yüzde 
66,3’ü, 26-44 yaş arası öğretmenlerin ise yüzde 64,6’sı serbest 
kıyafet istiyor. ‘Fikrim yok’ diyenler dikkate alınmadığında, 
öğretmenlerin yüzde 57,3’ü, velilerin yüzde 54,1’i öğretmenlere 
uygulanan zorunlu kılık ve kıyafet serbestliğinin kaldırılması 
halinde öğretmenlerin bunu suistimal etmeyeceklerini 
düşünüyor. 

çalışma (yaklaşık yüzde 59) daha baskındır. Araştırma, 
öğretmenlerin maruz kaldıkları yıldırma karşısında 
genellikle, durumun zaten değişmeyeceği düşüncesiyle, 
yıldırmayı sonlandırmaya yönelik herhangi bir girişimde 
bulunmadıklarını göstermektedir. Ayrıca istenmeyen duruma 
kişinin sadece kendisinin değil, başkalarının da maruz 
kaldığını bilmesi, durumu kabullenme ve duruma katlanma 
eşiğini yükseltmektedir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin çalıştıkları kurumlarda 
yıldırmayı önleyici politikaların olmadığını teyit etmesi 
(yüzde 75,7) dikkate alındığında, maruz kaldıkları yıldırmayı 
sonlandıramayacaklarını düşünmelerinde ve yıldırmaya karşı 
tepkisiz kalmalarında, yıldırmayı önlemeye yönelik herhangi 
bir politikanın geliştirilmemiş olmasının da önemli bir rolü 
olduğu düşünülebilir. 

Yıldırmayla mücadelede kısa, orta ve uzun vadede hayata 
geçirilecek politikalara ihtiyaç vardır. Araştırma sonuçları, 
yıldırma sorununun çözülmesini ve yıldırmayla mücadeleyi 
zorlaştıran olası iki engelin göz önünde bulundurulması 
gereğine dikkat çekmektedir. 

Bunlar, yıldırmanın bir şiddet türü olduğuna dair toplumsal 
farkındalığın henüz yeterince oluşmaması; yıldırmayla 
mücadelede sadece genel/toptancı bir anlayışla yıldırmanın 
önlenmesine yönelik çözümler üretilmesi yolunun 
benimsenmesidir. 

Kitlesel ölümlere yol açan terör olaylarının dahi kanıksandığı 
günümüzde, yıldırmanın bir şiddet türü olduğuna dair 
toplumsal farkındalığın oluşturulmasının kolay olamayacağı 
da aşikârdır. Nitekim araştırmaya katılan öğretmenlerin 
yıldırma algısını ölçmeye yönelik sorulara verdikleri yanıtlar bu 
öngörüyü doğrulamaktadır. Dolayısıyla yıldırmanın; çalışanın 
psikolojisini, mesleki kariyerini, aile ve sosyal hayatını, ruh 
ve beden sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve bir dizi sosyal 
probleme yol açan bir şiddet türü olduğuna ilişkin, toplumsal 
farkındalığın artırılması için tüm mevcut yolların kullanılması 
ve yeni stratejiler geliştirilmesi, yıldırmayla mücadelenin ilk 
adımı olacaktır.
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‘Yükseköğretim Kanunu’na İlişkin Öneriler’imizi 
raporlaştırdık 

12 Mayıs 2016 

“Yükseköğretim Kanunu’na İlişkin Öneriler” raporumuzu, dü-
zenlenen basın toplantısında Genel Başkan Ali Yalçın açıkladı. 

Raporda yer alan önerilerden bazıları şöyle: 

-Yükseköğretim yönetimi anayasal bir konumdan çıkartılmalı, 
yasal düzenlemelere bırakılmalıdır. 

-Yeni anayasada yükseköğrenimin temel bir vatandaşlık hak-
kı olduğuna dair temel hak ve özgürlükler kapsamında bir 
düzenlemeyle yetinilmelidir. 

-Yeni anayasa sürecinin yapımı ve kabulünün uzun bir zaman 
dilimine yayılma ihtimalinin belirdiği mevcut durumda ivedi-
likle 1982 Anayasası’nın yükseköğretim kurumları ile yükse-
köğretim üst kuruluşlarını düzenleyen 130 ve 131. maddeleri 
yürürlükten kaldırılmalıdır. 

-Yeni anayasa ya da anayasa değişikliği sonrası, yükseköğ-
retimin amacını, niteliklerini, temel kurumlarını, kurumların 
kuruluş ve işleyişlerini, mali yapılarını, yükseköğretime giriş-
leri, akademik, idari özerkliği, denetimi, kalite ve akreditasyon 
işlemlerini düzenleyen temel kanun niteliğinde bir Yükseköğ-
retim Kanunu çıkarılmalıdır. 

-Bu kanunun temel unsurları, yasaklayıcı olmayan ama şef-
faf ve hesap verilebilir yapılar oluşturmak; yükseköğretimin 
girdileri kadar çıktılarına da odaklanmak; yükseköğretim 
kurumları arasında tek tip bir yapı yerine çeşitliliği sağlayan; 
akademik, bilimsel ve idari özerkliği evrensel standartlar 
ekseninde tanımlayan, rekabetin yanında iş birliğini, katılım-

Öğretmenlerin yüzde 54,7’si kılık ve kıyafet zorunluluğunun 
öğretmenin özgürlüğünü kısıtladığını ifade ediyor 

Öğretmenlerin yüzde 54,7’si, uygulanan kılık ve kıyafet 
zorunluluğunun özgürlüğü kısıtlayıcı olduğunu düşünüyor, 
velilerin yüzde 35,6’sı, öğrencilerin ise yüzde 47’si öğretmenin 
özgürlüğünü kısıtladığını söylüyor. ‘Bu bir hak ihlali mi’ 
sorusuna da benzer oranlarda cevaplar veriliyor. 

Serbest kıyafet ne getirir 

Öğretmenlerin yüzde 30,6’sı serbest kıyafet uygulamasının 
öğretmenlerin kendine olan güvenini getireceğini düşünüyor. 
Bunu, yüzde 22,9 ile derslere konsantrasyonun, yüzde 20,9 
ile motivasyonun, yüzde 11,4 ile ders başarısının artacağı 
düşüncesi takip ediyor. Ayrıca öğretmenlerin yüzde 34,8’i 
yürürlükte olan kılık ve kıyafet uygulamasının iklim ve 
mevsim şartlarına uygun giyinmeye imkân sağlamadığını dile 
getiriyor.  

Kılık ve kıyafet serbestîsi öğrencinin ders başarısını 
olumlu etkiler, iletişimi artırır 

Öğretmenlerin yüzde 26,1’i, öğrencilerin yüzde 17,6’sı, velilerin 
ise yüzde 16’sı öğretmenlere uygulanan kılık ve kıyafet 
zorunluluğunun kaldırılmasının öğrencinin başarısını olumlu 
etkileyeceğini; öğrencilerin yüzde 23,5’i, serbest kıyafet 
giymesi durumunda öğretmeniyle iletişiminin daha da 
artacağını düşünüyor.
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olmaksızın yer almalı; eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolunda 
üniversitede yetkili sendikanın temsilcisine yer verilmelidir. 

-Üniversite yönetim kurulu ise rektör, dekan, enstitü ve yük-
sekokul müdürleri ile akademik personel ve idari personelin 
kendi aralarından seçecekleri eşit sayıda üyeden oluşmalı; 
akademik unvana sahip olmak kaydıyla eğitim, öğretim ve 
bilim hizmet kolunda üniversitede yetkili sendikanın temsil-
cisine yer verilmelidir. Seçimle gelecek üyeler açısından tem-
silde adaleti sağlamak için fakülte, enstitü, yüksekokul gibi 
birimler bazında aday kotası konulmalıdır. 

-Üniversitelerin kamu kaynağı kullanıyor olmasından hare-
ketle yönetim, denetim ve hesap verilebilirlik süreçlerine halk 
iradesinin yansıtılacağı; diğer taraftan üniversite yönetim ku-
rulunun ağırlıklı olarak üniversitenin akademik ve idari per-
soneli tarafından kendi aralarından seçimle belirledikleri kişi-
lerden oluştuğu tasarım dikkate alınarak üniversitede görev 
yapanların seçimlerinin ve tercihlerinin yansıtılmasına imkân 
sağlanan bir atama süreci tasarlanmalıdır. Bu kapsamda üni-
versite yönetim kurulu tarafından en az 3 yıl süreyle o üniver-
sitede fiilen görev yapan ve profesör unvanına sahip kişiler 
arasından aday göstereceği 5 kişi arasından Cumhurbaşka-
nınca atama yapılmalı; Cumhurbaşkanınca bu adayların uy-
gun görülmemesi durumunda herhangi bir üniversitede görev 
yapan profesör unvanına sahip ve en az 3 yıldır bu unvanda 
çalışan kişiler arasından doğrudan Cumhurbaşkanınca atama 
yapılmalıdır. 

-Alternatif olarak, herhangi bir üniversitede görev yapan 
profesör unvanına sahip ve en az 3 yıldır bu unvanda çalışan 
kişiler arasından doğrudan Cumhurbaşkanınca atama yapıl-
ması ya da üniversite yönetim kurulu tarafından en az 3 yıl 

cılığın yanında müşterek karar mekanizmalarını öngören bir 
sistem tasarlamak olmalıdır. 

-YÖK kaldırılmalı; ancak yükseköğretimde stratejik planla-
madan, kalite güvencesi mekanizmaları oluşturulmasından 
ve üniversiteler arası eşgüdümden sorumlu bir koordinasyon 
kurulu/kurumu bulunmalıdır. 

-Üniversiteler, üç temel vizyon üzerinden kurgulanmalıdır: 

Yükseköğretim Vizyonu: Sürdürülebilir kalkınma için gerekli 
bilgi, beceri ve yetkinlikle donanmış, hayat boyu öğrenme be-
cerilerine sahip, girişimci ve yenilikçi, kendini sürekli yenile-
yebilen ve geliştiren, kültürel ve manevi değerlere duyarlı, de-
mokratik toplumun aktif yurttaşları olan bireyler yetiştirmek,

Araştırma-Geliştirme Vizyonu: Yerel, ulusal ve küresel düzey-
lerde, entelektüel merak ve sorunlar ile ekonomik, teknolojik 
ve sosyolojik sorunlara yönelik bilgi ve teknolojiler üretmek, 

Kamu Hizmeti Vizyonu: Kamunun ihtiyaç ve beklentileri doğ-
rultusunda, kamu hizmetinin yürütülmesi için gerekli araştır-
ma ve eğitim-öğretim taleplerine, toplumun değer yargılarını 
göz ardı etmeksizin cevap vermek. 

-Araştırma özgürlüğünü ve bu çerçevede temel bilgi yöntem-
lerini serbestçe kullanma hürriyetini, araştırma için gerekli 
araçlara ve şartlara sahip olma hakkını ve bilimsel üretme, 
bilgilendirme, öğrenme ve yayma hakkını içerecek şekilde 
akademik özgürlüğün hem anayasal hem de yükseköğretim 
kanunu ekseninde güvence altına alınması gereklidir. 

-Akademik ve idari konularda farklı karar alma mercilerinin 
bulunması yerinde bir yaklaşımdır. Bu doğrultuda icra maka-
mı olan rektörün yanında Akademik konularda karar organı 
olarak Senato, idari konularda karar organı olarak Yönetim 
Kurulu şeklindeki yapılanma yerindedir. 

-Senato üyeleri, yardımcı doçent, doçent ve profesör unvanı-
na sahip kişiler arasından üniversitedeki akademik personel 
tarafından seçimle belirlenmelidir. Ancak temsilde adaleti 
sağlamak için fakülte, enstitü, yüksekokul gibi birimler bazın-
da aday kotası konulmalıdır. 

-Dekan, bölüm başkanı, enstitü ve yüksekokul müdürü gibi 
idari üst yönetim görevi yürütenler senatoda oy hakkına sahip 
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‘Öğrencilerin Okula Başlangıç Masrafları ve  
Veliye Maliyeti’ni araştırdık 

15 Eylül 2016

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (EBSAM), 
2016-2017 öğretim döneminde öğrencilerin okula başlangıç 
masrafları ile veliye maliyetini araştırdı. 

Serbest kıyafet uygulamasının olduğu okullardaki öğrencilerin 
okula başlangıç masrafı, üniforma giyme zorunluluğu olan 
okullardaki öğrencilerin başlangıç masrafından daha düşük 
çıkmaktadır. Buna göre serbest kıyafet uygulamasına geçen 
bir ilkokula başlayan öğrenci için 555 TL, ortaokula başlayan 
bir öğrenci için 575 TL, ortaöğretime başlayan bir öğrenci için 
ise 645 TL harcama yapılması gerekiyor. 

Araştırmaya göre, okul öncesi eğitime kayıt olan bir öğrenci 
için başlangıç masrafı ortalama 535 TL, ilkokula başlayan bir 
öğrenci için 755 TL, ortaokula başlayan bir öğrenci için 775 
TL, ortaöğretime başlayan bir öğrenci için ise 845 TL harcama 
yapılması gerekiyor. 

Bir öğrenci için, okul öncesi eğitimden ilköğretimin sonuna 
kadarki eğitimi boyunca sadece okul ihtiyaçları için ortalama 
18 bin 495 TL harcama yapılıyor. Söz konusu rakam, ayda 
ortalama 171 TL olarak veliye yansıyor. Ortaöğretimdeki 
eğitimi boyunca bir öğrenci için ortalama 8 bin 890 TL, ayda 
ise ortalama 185 TL harcama yapılırken, öğrenciye kantin-
yemekhane için para ayrıldığında, bu rakam okul öncesi ve 
ilköğretimde aylık ortalama 319 TL, ortaöğretimde 364 TL’ye 
çıkıyor. Bu masraflara okul servisi de eklendiğinde okul öncesi 
ve ilköğretimde maliyet 319 TL’den 519 TL’ye, ortaöğretimde 
ise 364 TL’den 558 TL’ye çıkıyor.  

süreyle o üniversitede fiilen görev yapan ve profesör unvanı-
na sahip kişiler arasından aday göstereceği 5 kişi arasından 
Cumhurbaşkanınca atama yapılması şeklinde tekil bir model 
de değerlendirilmelidir. 

-İdarî personeli atama yetkisi üniversite yönetim kurullarına 
verilmeli, ancak idari personel kadrolarının gereği olan görev-
lerin haricinde görevlendirilmeleri, üniversite yönetim kuru-
lunun kararıyla mümkün olabilmeli; görevlendirme gerekçesi 
açık, somut ve net olarak ortaya konulmalı ve haklı bir ge-
rekçeye dayandırılmalıdır. Kötüye kullanımı önlemek adına 
görevlendirmelere karşı itiraz yolu açılmalıdır. 

-Yükseköğretime girişte merkezi sınavın yanı sıra ölçüle-
bilirliği, denetlenebilirliği ve hesap verilebilirliği sağlanmak 
kaydıyla, lise çağındaki akredite edilmiş kurumlar nezdindeki 
bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin; lise öğre-
nimi boyunca elde ettiği notların ortalamasının, ulusal veya 
uluslararası projelere katılımın, lise öğrenim alanına ilişkin 
katıldığı stajların, lise öğrenimi sırasında aldığı ödül ve ceza-
ların, öğretmen değerlendirme puanlarının da değerlendirme-
ye esas alınabildiği bir sistem yerinde olacaktır. 

-Yükseköğretimin kalitesini etkileyen mevcut sorunların tes-
pit edilip, bu sorunların çözüme kavuşturulması için çaba sarf 
etmek, bağımsız bir akreditasyon kurumu kurmaya göre, yük-
seköğretimin kalite sorunlarını çözmek adına daha anlamlı 
olacaktır. 

-Yükseköğretim kurumlarının mali ve idari işlemlerinin de-
netimi, iç denetim ve dış denetim olmak üzere iki farklı şe-
kilde gerçekleştirilmeli; iç denetim doğrudan yükseköğretim 
üst kuruluşuna bağlı iç denetim birimince sürekli ve düzenli 
olarak yerine getirilirken, dış denetim Sayıştay ve bağımsız 
denetim kuruluşlarınca gerçekleştirilmelidir. 

-Yükseköğretim programları ile onun temeli olan ortaöğretim 
programlarının öğrenme kazanımlarının birbirini tamamlar 
nitelikte olması, öğretmen istihdam stratejilerine uygun öğ-
retmen yetiştirme politikaları geliştirilmesi gibi yükseköğre-
tim politikaları ile Millî Eğitim Bakanlığı politikalarının tamam-
layıcı ve uyumlu bir şekilde geliştirilmesine imkân sağlaya-
cak, ortak karar alma sürecini temin edecek mekanizmalar 
yasal statüye kavuşturulmalıdır. 
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artış göstermiştir. Ancak, ortaöğretimi kapsayan 14-17 yaş 
grubundaki her 100 öğrenciden yaklaşık 15’i eğitimine devam 
etmemektedir. Bu durum, yeni politikaların geliştirilmesinin 
gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Mesleki eğitime devam eden öğrenci oranı OECD 
ortalamasının üstüne çıktı 

Mesleki eğitim kapsamına giren okul türlerine devam eden 
öğrencilerin tüm öğrenciler içerisindeki payını ifade eden 
meslek lisesi öğrenci oranı 1990-1997 yıllar arasında yüzde 45 
seviyesinde seyretmiştir. 28 Şubat sürecinde alınan katsayı 
kararına bağlı olarak, meslek lisesi öğrenci oranı 2002 yılına 
kadar sürekli azalmış ve yüzde 35 seviyesine gerilemiştir. 
Daha sonraki yıllarda söz konusu oran 2014 yılına kadar 
sürekli artış göstermiş ve yüzde 50’ye ulaşmıştır. Türkiye’de 
15-19 yaş grubu ortaöğretim öğrencilerinin genel ve meslek 
lisesi program türüne göre oransal dağılımı bazı ülkelerle 
karşılaştırıldığında, Türkiye’de meslek lisesi öğrenci oranının 
(yüzde 47), OECD geneli meslek lisesi öğrenci oranının (yüzde 
41) biraz üzerinde olduğu görülmektedir. 

Özel öğretim kurumlarının sayısı artıyor 

Okul öncesinden ortaöğretime tüm kademeler göz önünde 
bulundurulduğunda, 1990 yılında 157 bin civarında olan özel 
öğretim kurumu öğrenci sayısı, 2000 yılında 272 bine, 2010 
yılında 498 bine, 2015 yılında ise 1 milyon 174 bine çıkmıştır. 
Oransal olarak bakıldığında özel öğretim kurumlarına devam 
eden öğrencilerin, açık öğretim öğrencileri dâhil, tüm 
öğrenciler içerisindeki payı 1990 yılında yüzde 1,5 civarında 
iken, 2000 yılında yüzde 2,1’e, 2010 yılında yüzde 3,0’a, 2015 
yılında ise yüzde 6,7’ye yükselmiştir. 

Temel liselerde kayıtlı öğrencilerin beşte üçü 12. sınıf 
öğrencisi 

2015-2016 eğitim-öğretim yılında dershanelerden dönüşen 
toplam bin 205 temel lise bulunmaktadır. Bu kurumlarda 
toplam 22 bin 67 öğretmen çalışmış ve 182 bin 876 öğrenci 
eğitim görmüştür. Temel liselerin tüm özel öğretim kurumları 
içerisindeki payı yüzde 41; temel liselerdeki öğrencilerin 
özel öğretim kurumlarına giden tüm öğrenciler içerisindeki 
payı yüzde 39 ve temel liselerde çalışan öğretmenlerin özel 
öğretim kurumlarında çalışan tüm öğretmenler içerisindeki 

Okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretimin sonuna kadar 
olan eğitim sürecinde, öğrencinin velisine maliyeti ise aylık 
ortalama 176 TL olarak yansıyor. 

2015-2016 öğretim dönemi başında hesaplanan rakam 159 TL 
iken, bu yıl yüzde 10,4 oranında 17 TL’lik bir artış göstererek 
176 TL’ye yükseldi. Bu rakama kantin-yemekhane ve servis 
ücretleri de eklendiğinde velilere eğitim maliyeti yükü daha 
da artıyor. 

‘Eğitime Bakış 2016: İzleme ve Değerlendirme’ 
raporu 

21 Eylül 2016

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (EBSAM), 
hazırladığı ‘Eğitime Bakış 2016: İzleme ve Değerlendirme’ 
raporu, Türkiye’de eğitimle ilgili hemen hemen bütün 
göstergeleri içeren, her birine yönelik analizlere yer verilen ve 
bu yönleriyle bu alanda bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı 
çalışma. Türkiye’nin mevcut eğitim durumunu ortaya çıkaran 
raporda yer alan önemli başlıklardan bazıları şöyle: 

6-13 yaş aralığında net okullaşma neredeyse yüzde 100’e 
ulaştı 

Ülkemizde son yıllarda bütün eğitim kademelerinde okullaşma 
oranlarında kayda değer bir büyüme kaydedilmiştir. 2015-
2016 eğitim öğretim yılında, ilkokul çağını kapsayan 6-9 yaş 
grubunda yüzde 98,81 ortaokul çağını kapsayan 10-13 yaş 
grubunda ise yüzde 99,05 net okullaşma oranlarına ulaşıldığı 
görülmektedir. 

Lise çağındaki her 100 gençten 15’i eğitimin dışında 

Ortaöğretimin 2012 yılından itibaren zorunlu eğitim kapsamına 
alınmasıyla bu kademede okullaşma oranları son yıllarda ciddi 
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Yükseköğretimin, özellikle kadınların iş gücüne katılımında ve 
istihdamında oldukça fazla dönüştürücü gücü bulunmaktadır. 
Örneğin, 30-64 yaş nüfusta olan kadınlarda yüksekokul ya da 
fakülte mezunu olan kadınların iş gücüne katılma ve istihdam 
oranları daha düşük eğitim düzeyindeki kadınların işgücüne 
katılma ve istihdam oranlarından yaklaşık iki kat daha 
yüksektir. 

Eğitim düzeyi arttıkça ekonomik kazanç artıyor

Ayrıca, eğitim düzeyi arttıkça ekonomik kazanç da beklendiği 
üzere artmaktadır. 2014 yılı TÜİK verilerine göre genel lise 
mezunu olma referans noktası olarak alındığında,  yüksekokul 
ve üstü olanların yıllık gelirlerinin genel lise mezunu olanların 
gelirinden 2,4 kat daha fazla olduğu görülmektedir. Meslek 
lisesi mezunu olmanın, genel lise mezunu olmaya göre yıllık 
brüt gelir açısından avantaj sağladığı da belirgin şekilde 
ortaya çıkmaktadır. Yıllık ortalama brüt gelir temelinde, 
meslek lisesi mezunu olmak 2014 yılında genel lise mezunu 
olmaya göre 1,3 kat avantaj sağlamaktadır. 

Ortalama sınıf mevcutlarında OECD ortalaması yakalandı 

2013 yılı OECD verileri esas alındığında, ilkokul ve ortaokul 
düzeylerinde Türkiye’de ortalama sınıf mevcutları (sırasıyla 
23 ve 28) OECD ortalamasının (sırasıyla 21 ve 24) üzerindedir. 
Son yıllarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak Türkiye 2015 
yılında OECD’nin 2013 yılı ortalamasını yakalamıştır. Ancak 
ortalama sınıf mevcutlarında bölgeler ve iller arası farklılıklar 
(eşitsizlikler) son 10-15 yıllık dönemde ciddi boyutlarda 
azalmasına rağmen söz konusu gösterge için bölgeler ve iller 
arası eşitsizlikler halen devam etmektedir. 

İlk ve ortaokullarda yaklaşık 60 bin derslik ihtiyacı var 

İlk ve ortaokul kademelerinde ikili eğitim yapan okul ve 
öğrenci oranları 2010 yılından (sırasıyla yüzde 22 ve yüzde 
51) 2015 yılına (sırasıyla yüzde 19 ve yüzde 46) az miktarda 
düşüş göstermiştir. 2015 yılında dersliklerin yaklaşık yüzde 
16’sında ikili eğitim yapılmıştır. Buna göre, sınıf mevcutları ve 
okullaşma oranları ile ilgili veriler sabit kalması durumunda 
ilk ve ortaokullarda ikili eğitim uygulamasına son verebilmek 

payı ise yüzde 38 civarındadır. Söz konusu eğitim-öğretim 
yılında temel liselere devam eden öğrencilerin sınıflara 
göre dağılımı incelendiğinde oldukça çarpıcı bir tablo ortaya 
çıkmaktadır. İlgili yönetmelikte temel liselerin her sınıf 
düzeyinde kayıtlı öğrenci sayısının toplam kontenjanın yüzde 
40’ını geçemeyeceği belirtilmiş olmasına rağmen, 12. sınıfa 
devam eden öğrenci sayısı, toplam kayıtlı öğrencilerin yüzde 
58’ine denk düşmektedir. Başka bir ifadeyle, temel liseye 
kayıtlı öğrencilerin yaklaşık beşte üçü 12. sınıf öğrencisidir. 

Açık öğretimdeki öğrenci artışı sinyal veriyor 

Açık öğretimde (ortaokul ve lise) öğrenim gören toplam öğrenci 
sayısı 2007 yılından itibaren sürekli artış göstermektedir. 2015 
yılında toplam 1.874.210 açık öğretim öğrencisi bulunurken, 
bu öğrencilerin 1.536.135’i açık lise öğrencisi, 338.075’i ise 
açık öğretim ortaokulu öğrencisidir. Ortaöğretimde, 2015 
yılı başında açık öğretim öğrenci sayısının toplam öğrenci 
sayısına oranı yüzde 26,45’i bulmuştur. Başka bir ifadeyle, her 
dört öğrenciden biri açık ortaöğretim lisesine gitmiştir. Geçen 
yıl yapılan değişiklikle, TEOG yerleştirmelerinde herhangi bir 
örgün öğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler zorunlu 
olarak açık öğretim lisesine yerleştirilmektedir. Ayrıca, 
iki yıl üst üste sınıf tekrarı yapan lise öğrencileri de açık 
ortaöğretime kaydırılmaktadır. Buna bağlı olarak, açık 
öğretim lisesi, öğrencileri için nitelikli bir alternatif olmaktan 
ziyade sistemde başarısız öğrencilerin yönlendirildiği depo 
kurum haline gelmiştir. 

Eğitim düzeyi arttıkça iş gücüne katılım artıyor 

Türkiye’de eğitim düzeyi arttıkça iş gücüne katılım ve 
istihdam oranları da belirgin bir şekilde artmaktadır. 2015 
yılı için işgücüne katılım oranları yüksekokul ya da fakülte 
mezunlarında yüzde 80; lise dengi meslek okulu mezunlarında 
yüzde 65; genel lise mezunlarında yüzde 54; lise altı eğitim 
düzeyinden mezunlarda ise yüzde 43 olarak gerçekleşmiştir. 
Söz konusu yıl için istihdam oranları yüksekokul ya da fakülte 
mezunlarında yüzde 71; lise dengi meslek okulu mezunlarında 
yüzde 58; genel lise mezunlarında yüzde 47; lise altı eğitim 
düzeyinden mezunlarda ise yüzde 39 olarak gerçekleşmiştir. 
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görece daha gelişmiş illerin bulunduğu batıdaki bölgelere 
doğru hareket ettiği görülmektedir.

İller arası yer değiştirme ile ayrılan öğretmenlerin oranlarının 
yüksek olduğu doğu bölgelerinde ve sosyo-ekonomik 
gelişmişlik düzeyi düşük olan illerden ayrılan öğretmenlerin 
yerleri büyük oranda yeni atanan öğretmenlerle 
doldurulmaktadır. İlk atama ile atanan yeni öğretmenlerin 
yüzde 73’ü doğu bölgelerindeki illere atanmaktadır. İller 
arası yer değiştirmeye bağlı atamalar ve ilk atamalar birlikte 
değerlendirildiğinde, doğu bölgelerindeki öğretmen ihtiyacı 
yüzde 90 ve üzeri oranlarda ilk atamalarla atanan yeni 
öğretmenlerle karşılanırken, diğer bölgelerde yüzde 49 ila 
yüzde 75 arasında değişen oranlarda iller arası yer değiştirme 
ile atanan deneyimli öğretmenlerle karşılanmaktadır. 

Öğrenciler öğretmen, öğretmen adayları ise atama 
bekliyor 

Eğitim fakültelerindeki mevcut öğrenci sayıları, yeni kayıt 
öğrenci sayıları ve mezun sayıları birlikte değerlendirildiğinde 
ve ayrıca fen-edebiyat fakültelerinin mezunlarına verilen 
pedagojik formasyon sertifikalarının sayısı göz önünde 
bulundurulduğunda, önümüzdeki yıllarda da öğretmen 
arzının birçok alanda öğretmen talebinden daha fazla olacağı 
öngörülmektedir. 2015 yılında 417.480 öğretmen adayı KPSS 
Eğitim Bilimleri Testine girmiştir. 

130 bin öğretmene ihtiyaç var 

Kamu okullarında çalışan 40 bin civarında norm fazlası 
öğretmen bulunmaktadır. Kurum (okul) bazlı 130 bin 
öğretmen ihtiyacı varken (Şubat 2016 verisi), öğretmenlerin 
yüzde 5’inin ihtiyaç fazlası olarak ihtiyacı olmayan okullarda 
görev yapıyor olması eğitimde fırsat eşitliği bağlamında ve 
kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı açısından son 
derece sorunlu bir durumdur. Anayasal haklar kapsamında 
tanınan aile bütünlüğünün korunması ve sağlık ihtiyaçlarının 
giderilmesi gibi haklar ihlâl edilmeden bu sorunun çözümüne 
yönelik politikalar geliştirilmelidir. 

için yaklaşık 60 bin derslik ihtiyacı vardır. 2015-2016 eğitim-
öğretim yılı için, Türkiye genelinde ilköğretimdeki öğrencilerin 
yaklaşık yüzde 8’i; ortaöğretimdeki öğrencilerin yaklaşık 
yüzde 11’i taşımalı eğitim kapsamında merkez okullara 
taşınmaktadır. 

Öğretmen dağılımındaki dengesizlik fırsat eşitsizliğinin 
en büyük gerekçesi 

Türkiye’de öğretmenlerin tecrübe açısından bölgelere 
ve illere göre dengesiz dağılımı, eğitimde fırsat eşitliği 
bağlamında endişe verici boyuttadır. Türkiye genelinde 
kamu çalışanı öğretmenlerin hizmet süresi ortalaması 11,7 yıl 
iken, Kuzeydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinde sırasıyla 6,0, 6,7 ve 7,2’dir. 

Öğretmen hizmet süresi ortalamasının en yüksek olduğu 
iller sırasıyla İzmir (15,6), Aydın (15,5), Karabük (14,9), Ankara 
(14,9), Yalova (14,8) ve Balıkesir (14,8) iken, en düşük olduğu 
iller sırasıyla Şırnak (1,8), Hakkâri (2,0), Ağrı (2,8), Muş (3,1) ve 
Bitlis’tir (3,9). 

Onuncu Kalkınma Planı’nda belirlenen hedef doğrultusunda, 
öğretmenlerin dezavantajlı bölgelerde ve okullarda uzun 
süreli çalışması özendirilecek birtakım düzenlemelerin 
yapılması gerekmektedir. Özellikle öğretmenlerin özlük 
hakları ile ilgili bir düzenlemenin bu doğrultuda etkili bir 
politika aracı olacağı düşünülmektedir. 

Öğretmen atama ve yer değiştirmeleri fırsat eşitsizliğini 
artırma riski oluşturuyor 

Yer değiştirme ile bulunduğu ilden ayrılanların büyük 
çoğunluğunu Güneydoğu, Ortadoğu ve Kuzeydoğu Anadolu 
bölgelerindeki öğretmenler oluşturmaktadır. İller arası yer 
değiştiren öğretmenlerin yaklaşık yüzde 52’si bu bölgelerdeki 
illerden ayrılmıştır. İller arası yer değiştiren öğretmenlerin 
önemli bir kısmı (yüzde 43) Akdeniz, Ege ve İstanbul 
bölgelerinde bulunan illere tayin olmuştur. Genel olarak 
bakıldığında iller arası yer değiştirmelerde öğretmenlerin 
görece az gelişmiş illerin bulunduğu bölgelerden ayrılarak, 
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Portekiz, İrlanda ve Japonya gibi bazı ülkelerde ortaöğretim 
mezuniyet oranlarının yüzde 100’e yakın gerçekleşmiş olması 
Türkiye’deki olumsuz durumu daha da belirginleştirmektedir. 

Yükseköğretime geçişte fırsat eşitsizliği

Yükseköğretim programına yerleşen öğrencilerin mezun 
oldukları lise türüne göre detaylı analizi, üniversiteye 
geçişte lise türleri arasındaki başarı farkını açıkça ortaya 
koymaktadır. 2015 yılı yerleştirme sonuçlarına göre, lisans 
programlarına yerleşme oranı açısından, Sosyal Bilimler 
Lisesi, Özel Fen Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi ve Özel Lise 
(yabancı dil eğitim verenler), Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi 
diğer tüm lise türlerine göre belirgin bir şekilde daha başarılı 
olmuştur. Lise türlerine göre lisans programlarına yerleşme 
oranlarındaki uçurum, yükseköğretime geçişteki fırsat 
eşitsizliğini gözler önüne sermektedir. 

Öğrenci başına yapılan harcamalar artıyor ama yetersiz 

Türkiye’de temel eğitim ve ortaöğretim genelinde öğrenci 
başına harcama düzenli olarak artış eğilimindedir. Ancak, 
mevcut son verilere göre, öğrenci başına yapılan harcama 
açısından Türkiye, OECD ülkeleri arasında son sıralarda yer 
almaktadır.

‘Beşinci Sınıfın Yabancı Dil Dersi Ağırlıklı Hâle 
Getirilmesi: Zorluklar, Riskler ve Alternatifler’ 
analiz çalışması 

27 Ekim 2016

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (EBSAM), 
“Beşinci Sınıfın Yabancı Dil Dersi Ağırlıklı Hâle Getirilmesi: 
Zorluklar, Riskler ve Alternatifler” başlıklı bir analiz çalışması 
yaptı. 

Her 5 lise öğrencisinden 1’i kronik devamsız 

Öğrenci devamsızlığıyla ilgili veriler, özellikle liselerde özürlü 
ya da özürsüz 21 gün ve üstü devamsızlık yapan öğrencilerin 
oranlarının yüksek olduğunu göstermektedir. 2014-2015 yılı 
verilerine göre, her 100 lise öğrencisinin yaklaşık 19’u 21 gün ve 
üzeri devamsızlık yapmıştır. Ortaokullarda her 100 öğrenciden 
10’u; ilkokullarda ise her 100 öğrenciden 5’i 21 gün ve üstü 
devamsızlık yapmıştır. 

Ortaöğretimdeki sınıf tekrarı sorun olarak varlığını 
sürdürüyor 

Ortaöğretimde sınıf tekrarı oranı 2010 yılından 2014 yılına 
kadar geçen süre zarfında belirgin bir şekilde artmıştır. 2010 
yılında yüzde 4,3 olan söz konusu oran 2014 yılında yüzde 
5,7’ye yükselmiştir. Sınıf tekrarı yapanların sınıflara göre 
oransal dağılımı incelendiğinde, sınıf tekrarının özellikle 9. 
sınıf öğrencileri arasında yaygın olduğu görülmektedir. Sınıf 
tekrarı yapanların okul türüne göre dağılımı incelendiğin 
oldukça çarpıcı bir tablo ortaya çıkmaktadır. 2010-2011 
eğitim-öğretim yılında sınıf tekrarı yapan tüm öğrencilerin 
içerisindeki meslek liseli öğrencilerin oranı yüzde 57 iken, bu 
oran son verilere göre yüzde 87 gibi oldukça yüksek bir orana 
ulaşmıştır. 

Ortaöğretim mezuniyet oranları hâlâ düşük 

Türkiye’de ortaöğretim mezuniyet oranı giderek artmaktadır. 
2008 yılında yüzde 53,4 olan toplam mezuniyet oranı 2014 
yılında yüzde 79,5’e yükselmiştir. Diğer taraftan, gelişmiş 
ülkelerle kıyaslandığında Türkiye’de ortaöğretim mezuniyet 
oranı hala düşük düzeydedir. OECD verilerine göre, OECD 
genelinde söz konusu oran yüzde 85’dir. Yeni Zelanda, 
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400 bine yaklaşan atama bekleyen öğretmen adayı kitlesinin 
daha da artmasına ve bazı alanlarda öğretmen ihtiyacının 
yeterince giderilememesine neden olacaktır. Yabancı dil 
öğretmeni açığını kapatmaya yönelik olarak diğer lisans 
programları mezunlarından öğretmen ataması yapılması 
gibi bir uygulama devreye konulmak istenecektir. Böylesi bir 
uygulama, hem kaliteye hem de eğitimin yerel dinamiklerle 
ilişkisine yönelik haklı kaygılar üretecektir. Ayrıca, yabancı 
uyruklu öğretmen istihdamını gündeme getirme çabaları 
da olacaktır. Bu çaba, atama bekleyen 400 bin civarında 
öğretmen adayının (ki bu sayı halen artış eğilimindedir) sürekli 
ve kamuoyu desteğine sahip tepkisine yol açacaktır. 5. sınıfta 
yabancı dil ders saatlerinin 3 saatten 15-21 saate çıkarılması, 
5. sınıfta ders veren diğer branş öğretmenlerini norm kadro 
fazlası olmak yönüyle de huzursuz edecektir. Özellikle bazı 
batı illerinde birçok branşta ani bir şekilde öğretmen fazlalığı 
ve buna dayalı eğitim yönetimi sorunları ortaya çıkacaktır. 

Yabancı dil eğitiminin bütün öğrencilere ‘zorunlu’ olarak 
verilecek olması endişe vericidir 

Tüm 5. sınıf öğrencileri için yabancı dil ağırlıklı bir müfredatın 
uygulanmasının üreteceği pedagojik endişelerin başında, çok 
kritik bir gelişim evresinde diğer derslerin ihmal edilmesi 
gelmektedir. Özellikle küresel inovasyon yarışında bütün 
ülkeler eğitim sistemlerinde STEM (fen bilimleri, teknoloji, 
mühendislik ve matematik) alanlarına ağırlık verirken veya 
bu alanların eğitiminin iyileştirilmesine yönelik reformlar 
yaparken, Türkiye’nin, öğrencilerin öğrenmeye en açık 
oldukları bir dönemde bütün okullarında yabancı dile 
ağırlık vermesi tartışmaya açıktır. Tepki oluşturacak bir 
başka nokta, yabancı dil eğitiminin ailelerin isteklerine 
bakılmaksızın bütün öğrencilere ‘zorunlu’ bir şekilde verilecek 
olmasıdır. Genel geçer uygulama yönüyle ‘hazırlık sınıfı’, daha 
sonra yabancı dilde yapılacak bir eğitime hazırlık amacına 
yöneliktir. Yabancı dil dersi konusunda yapılması planlanan 
değişiklikte, 5. sınıfın bütünüyle ya da ağırlıklı olarak yabancı 
dil dersine tahsisi söz konusudur fakat 6. sınıftan itibaren 
birkaç saatlik yabancı dil dersi dışında, bütün dersleri yine 
Türkçe görmeye devam edeceklerdir. Bu durumda, hazırlık 

Genel Başkan Ali Yalçın tarafından kamuoyuna açıklanan 
analiz çalışmasındaki verilere göre, Türkiye’nin yabancı dil 
öğretimine ayırdığı toplam süre, ilkokul düzeyinde AB ülkeleri 
ortalamasının biraz altında, ortaokul düzeyinde ise AB ülkeleri 
ortalamasındadır. İlkokul düzeyinde yabancı dil öğretimine 
ayrılan toplam sürenin bütün derslere ayrılan toplam süre 
içerisindeki payına bakıldığında ise, Türkiye’nin yabancı dil 
dersi oranının OECD ülkeleri ortalamasına denk olduğu; 
ortaokul düzeyinde ise Türkiye’nin yabancı dil dersi oranının 
OECD ülkeleri ortalamasından yüksek olduğu görülmektedir. 
Bu veriler, Türkiye’de yabancı dil öğretiminin iyileştirilmesi 
konusunun, ders saatlerinin artırılması yöntemiyle 
çözülemeyeceğini göstermektedir. 

Yabancı dil saatlerinin 3’ten 15’e veya 18’e çıkarılması için 
ihtiyaç duyulan öğretmen sayısı 40 binin üzerindedir 

5. sınıflarda yabancı dil ders saatinin 3’ten 6’ya çıkarılması 
durumunda, 20 bine yakın öğretmen ihtiyacı oluşacaktır. Ders 
saatinin 3’ten 15’e veya 18’e çıkarılması durumunda ise ihtiyaç 
duyulacak yabancı dil öğretmeni sayısı toplam 40 bin-46 bin 
500 arasında değişecektir. 2016 KPSS Yabancı Dil (İngilizce 
ve Almanca) Alan Bilgisi Sınavı’na yaklaşık 17 bin 500 adayın 
katıldığı ve Ekim 2016’da bunlardan bin 500’ünün atandığı 
dikkate alındığında, yabancı dil öğretmeni aday sayımız 16 bin 
civarındadır. Bunların tamamının ataması yapılsa dahi, yabancı 
dil dersi saatinin 3’ten 6’ya çıkarılması senaryosundaki toplam 
öğretmen ihtiyacı karşılanamaz. Yabancı dil ders saatinin 
artırılması durumunda, öğretmen atamalarında yabancı dil 
öğretmenliği branşı ağırlıklı bir tablo oluşacaktır. Bu tablo, 
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çeşitlendirmeye gidilmelidir. Bu çerçevede, sadece okulda 
müfredata bağlı bir yaklaşım yerine, müfredat dışı etkinlikler 
desteklenmelidir. Sonuç olarak, konuya ilişkin çalışmalarımızı 
sürdürüyor, eğitim sistemine zarar vermeyecek ve en fazla 
faydayı üretecek bir içeriğin ortak akılla ve bütün taraflarla 
yürütülecek çalışmalarla belirlenmesine her türlü katkıyı 
sunacağımızın bilinmesini istiyoruz.

‘Öğretmenlik Mesleği ve Mesleğin Statüsü’ 
araştırması 

23 Kasım 2016

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (EBSAM), 
“Öğretmenlik Mesleği ve Mesleğin Statüsü”nü araştırdı. 
Türkiye geneli kamuda temel eğitim ve ortaöğretim 
kurumlarında görev yapan öğretmenlerin kendi mesleklerini 
ve statülerini nasıl algıladığının ortaya konulması amacıyla 
yapılan araştırmada, 26 ilde 3 bin 34 öğretmenle yüz yüze 
görüşme yapıldı. Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı 
Ali Yalçın’ın kamuoyuyla paylaştığı araştırmanın detayları 
şöyle: 

İş doyumu 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yaklaşık dörtte üçünün 
(yüzde 77) yaptığı iş karşılığı duyduğu başarı hissinden 
memnun olduğu görülmüştür. Yaptığı iş karşılığı duyduğu 
başarı hissinden memnun olmama oranı oldukça düşüktür 
(yüzde 10,9). Öğretmenlerin yüzde 61,9’u, öğretmenliğin 
toplumda saygın bir kişi olma imkânını kendisine vermesi 
bakımından memnun olduğunu ifade etmiştir. Öğretmenliğin 
toplumda saygın bir kişi olma imkânını kendisine vermesi 
bakımından; araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 17,8’i 

sınıfı uygulamasından bahsetmek mümkün olmadığı gibi, bu 
uygulamanın verimliliği ve amacı da meçhule dönüşmektedir. 
Yabancı dil öğretiminin niteliğinin artırılması için tek başına 
öğretim süresini artırmaktan ziyade, dersin işleniş tarzı, 
müfredat, öğretim materyalleri, sınav sistemleri gibi hususlar 
birlikte değerlendirilmelidir. Mevcut eğitim sistemindeki diğer 
unsurların sabit kalması durumunda, sadece yabancı dil ders 
saatlerinin artırılmasına yönelik bir yaklaşımın bugünkünden 
farklı bir sonuç üreteceği kanaatinde değiliz. Yapılması 
planlanan değişikliğin ortaokulun dörtte birini doğrudan 
yabancı dil dersine tahsis edeceği, Türkçe ders saati sayısının 
yabancı dil ders sayısından daha az olmasına neden olacağı 
unutulmamalıdır. Bütün bunların Türkçeyi doğru, etkin, 
düşünme ve sorgulama odaklı kullanma becerisinde sorun 
oluşturacağı mutlaka ve öncelikle değerlendirilmelidir. 
Planlama ve uygulama buna göre şekillendirilmelidir. 

Öneriler 

5. sınıfın hazırlık mahiyetinde yabancı dil ağırlıklı eğitim 
vermesi, bütün okullar için zorunlu olmak yerine, 2013’ten 
itibaren uygulandığı üzere altyapısı uygun okulların isteğine 
bağlı olmalıdır. Ancak, ortaokullar arasında rekabeti artıracak 
bir yaklaşımdan özellikle kaçınılmalıdır. Bir başka ifadeyle, 
imkânlar ölçüsünde her öğrencinin mahallesinde okula 
gidebilmesi ilkesi gözetilmelidir. 5. sınıflarda yabancı dil 
ağırlıklı eğitim veren okullarda eğitim alan öğrencilerin, sonraki 
yıllarda yabancı dil becerileri gözlenmeli ve diğer okullarda 
eğitim alan öğrencilerin yabancı dil becerileri açısından 
kıyaslanmalıdır. Benzer şekilde, bu tür uygulamaların yabancı 
dil dışındaki dersler üzerindeki etkisi de sistematik olarak 
izlenmelidir. Yabancı dil ders saatlerinin artırılması yönünde 
bir politika izlenecekse, hazırlık mahiyetinde bir sınıftan 
ziyade, eğitim sisteminin altyapısını zorlamayacak şekilde 
ders saatlerinde küçük artışlar tercih edilmelidir. Yabancı 
dilin iyi bir şekilde öğretilebilmesi için, sadece ders saatlerini 
artırmaya yönelik bir yaklaşımdan kesinlikle kaçınılmalı ve 
sistemin diğer bütün unsurları birlikte değerlendirilmelidir. Bu 
çerçevede, mevcut yabancı dil öğretimi niteliğini artırmaya ve 
öğrencilerin yabancı dili konuşmalarını teşvik eden çalışmalara 
öncelik verilmelidir. Yabancı dilin öğretilmesi konusunda 
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Toplumsal değer algısı 

Öğretmenlerin yüzde 42,3’ü, çocuğunun öğretmen olmasını 
desteklemeyeceğini belirtmiştir. Öğretmenlerin yüzde 
56,4’ü, toplumda öğretmenlerin sorunlarına karşı yüksek bir 
duyarlılığın olmadığına inanırken, yüzde 65,7’si, öğretmenlerin 
toplumsal statülerinin gün geçtikçe düştüğü kanaatindedir. 
Öğretmenlerin yüzde 38,9’u, öğretmenlik mesleğinin itibarının 
ve imajının düzelmeyecek kadar yıprandığını ifade etmiştir. 
Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 54’ü, devletin 
öğretmenlere yeterince değer vermediğini düşündüğünü dile 
getirmiştir. Yüzde 59,3’ü, medyanın öğretmenlere yeterince 
değer vermediğini düşünürken, yüzde 52,7’si, toplumun 
öğretmenlere yeterince değer vermediğini belirtmiştir. 

Ücret memnuniyeti 

Öğretmenlerin yüzde 26,5’i, aynı veya daha fazla ücret alacağı 
kamu sektöründe başka bir iş bulduğu takdirde öğretmenlikten 
vazgeçeceğini ifade etmiştir. Yüzde 51,8’i, maaşlarından 
sosyal ve kültürel ihtiyaçları için para ayıramadıklarını 
söylemiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 56,9’u, 
yaptığı iş karşılığında adil bir ücret almadığını belirtmiştir. 

Tükenmişlik 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 61,1’i, mesleğini 
yaparken oldukça yıprandığını; yüzde 34’ü, öğrencilerle 
ilgilenmenin çok fazla strese neden olduğunu dile getirmiştir. 

Mesleki özerklik 

Öğretmenlerin yüzde 21’i, mesleği nasıl icra edeceğine dair 
birçok konuda kendi kendine karar verme özgürlüğüne 

memnun olmadığını belirtmiştir. Öğretmenlerin yüzde 20,6’sı 
ise ne memnun olduğunu ne de memnun olmadığını dile 
getirmiştir. 

Meslek tercihi 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 31,3’ü, üniversite 
puanının öğretmenlik programlarına yettiği için öğretmenliği 
seçmek zorunda kaldığını, yüzde 61,1’i öğretmenliği puan 
yetmenin ötesinde daha bilinçli olarak tercih ettiğini ifade 
etmiştir. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin mesleğe 
daha önce başlayan diğer öğretmenlere oranla daha fazla 
bir oranda öğretmenlik mesleğini bilinçli olarak tercih ettiği 
görülmektedir. 

Mesleki bağlılık 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 37,7’si, bugün yeni 
bir meslek seçebilme imkânının olması durumunda tekrar 
öğretmenliği seçeceğini belirtmiştir. Yaklaşık üçte biri ise 
(yüzde 33,2) öğretmenlik yerine başka mesleği seçeceğini 
ifade ederken, yüzde 29,1’i ise bu konuda kararsız olduğunu 
söylemiştir. 

Yakınma 

Öğretmenlerin yüzde 23,3’ü, “öğretmenlik mesleği ile ilgili 
yapmak durumunda olduğum faaliyetler bana zevk vermiyor” 
ifadesine katıldığını belirtirken, yüzde 21,4’ü kararsız olduğunu 
ifade etmiştir. Öğretmenlerin yüzde 48’i öğretmenlik 
yaptıkça mesleğin saygınlığına yönelik inancının azaldığını 
kaydetmiştir. Öğretmenlerin yüzde 78,1’i “Öğretmenlerin 
yaptığı işin değeri anlaşılmıyor” ifadesine katıldığını beyan 
etmiştir. 

Bireysel değer algısı 

Öğretmenlerin yüzde 77,5’i, öğretmenliğin gurur duyulacak 
bir meslek olduğunu belirtmiştir. Araştırmada yer alan 
öğretmenlerin yüzde 61,4’ü, öğretmenliği en saygın 
mesleklerden biri olarak tanımlamaktadır. Öğretmenlerin 
yüzde 83,4’ü, yaptıkları işin başkalarının hayatını olumlu 
yönde etkilediğini düşünmektedir.
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belirlemedeki kilit rolünü ortaya koyan çalışmalar yapılmalı 
ve bu çalışmalar etkin bir şekilde topluma anlatılmalıdır. Bu 
çerçevede akademik kuruluşlar, MEB ve sendikalar; öğret-
menlerin eğitim süreçlerindeki rolüne ilişkin kapsamlı çalış-
malar yapmalıdır. Başta sendikalar olmak üzere konuyla ilgili 
tarafların öğretmen sorunları konusunda daha fazla çalışma 
yapmasına ve bu konuda toplumsal bir farkındalık oluştur-
masına büyük bir ihtiyaç vardır. Çünkü öğrenci başarılarının 
yüksek olduğu toplumlarda öğretmenler mesleklerinin daha 
değerli olduğunu düşünmektedirler. Öğretmenlerin mesleki 
statüsü konusunda MEB ve sendikalar etkin çalışmalar yürüt-
meli, bu süreçte medya ile iyi ilişkiler kurarak, öğretmenlerin 
medyadaki temsilinin daha olumlu bir şekilde yansımasını 
sağlamalıdırlar. 

Öğretmenlerin görev yaptıkları okullarda ve genel 
politikaların geliştirilmesinde eğitime ilişkin karar alma 
süreçlerine aktif bir şekilde dâhil olabilmesi ve böylece eğitim 
politikalarının önemli bir aktörü olabilmeleri için mevcut 
katılım mekanizmaları güçlendirilmeli ve yeni mekanizmalar 
tanımlanmalıdır. 

MEB’in ve eğitim sendikalarının gerek mevcut eğitim politikaları 
gerekse de değişiklik düşünülen konularda öğretmenlerin 
görüşlerine düzenli olarak başvurması sağlanmalıdır. Ayrıca, 
branş/bilim alanlarına göre öğretmenlerin ülke çapında 
zümre gibi yapılanmalara gitmeleri ve bu çerçevede başta 
program geliştirme olmak üzere, kendilerini ilgilendiren 
konularda çalışma yapmaları özendirilmelidir. Daha önemlisi, 
bazı ülkelerdeki Öğretmenlik Konseyleri gibi, öğretmenlik 
mesleğinin giriş standartlarını belirlemek, aday öğretmenlik 
sürecini tanımlamak, kariyer gelişim basamaklarını 
tanımlamak ve kalite güvencesi için platform ve forumlar 
oluşturulmalıdır. Öğretmenlerin önemli konularda kararlara 
katılımının sağlanması ve görüşlerinin nihai kararlarda etkili 
olması, kişisel gelişime önem verilmesi, okul ve eğitimin 
üst yönetiminden algıladıkları destek düzeyinin artırılması 
gereklidir. 

Öğretmenlere yönelik yeni politikalar geliştirilirken, hem 
bugüne kadarki tecrübelere dayalı uygulamalar hem de 
bilgiye dayalı araştırmalar dikkate alınmalıdır. Bu çerçevede, 
öğretmenlerin mevcut durumları, çalışma şartları, sorunları 
ve talepleri konusunda sürekli izleme ve değerlendirme 

sahip olmadığını belirtmiştir. Öğretmenlerin yüzde 53’ü, 
yöneticilerinin, eğitim-öğretim süreçleri ile ilgili kendi aldığı 
kararlara saygı duyduğunu ifade etmiştir. Araştırmaya katılan 
öğretmenlerin yüzde 30’u, okul içerisindeki birçok süreçte 
bireysel olarak inisiyatif almakta zorlandığını dile getirirken, 
yüzde 54’ü, öğretmenlerin merkezden verilen kararların pasif 
uygulayıcısı olduğunu belirtmiştir. 

Karar alma mekanizmalarına katılım 

Öğretmenlerin yüzde 53,1’i, eğitim politikalarının şekillenme-
sinde etkilerinin olmadığını düşündüğünü söylemiştir. 

Çalışma şartları 

Öğretmenlerin yüzde 29,9’u, çalıştığı okulun fiziki imkânlarının 
işini gereği gibi yapması için yeterli olmadığını; yüzde 31’i, 
mesleğini yaparken kişisel güvenliği ile ilgili endişe duyduğunu 
kaydetmiştir. 

Mesleki gelişim 

Öğretmenlerin yüzde 50’si, mesleki gelişimleri (hizmet 
içi eğitim) için yapılan çalışmaların yeterli olmadığını 
söylerken, yüzde 66’sı, imkân olması halinde yüksek lisans/
doktora yapmak istediğini; yüzde 52’si, kendisini mesleki 
açıdan geliştirebilmek için yeterince imkân sağlanmadığını 
dile getirmiştir. Bu çerçevede, öğretmenlerin mesleki 
gelişimlerini destekleyici ve özerkliğini artırıcı çalışmaların 
yapılması elzemdir. Öğretmenliğin statüsünü yükseltmek 
ve başarılı öğrencilerin mesleğe çekilebilmesi için yeni 
politika ve stratejilerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. 
Öğretmenlerin mesleki özerkliklerinin genişletilmesi ve 
çalışma şartlarına ilişkin yapılacak iyileştirmeler, hem başarılı 
gençlerin öğretmenlik mesleğini seçmesine hem de mevcut 
öğretmenlerin kendilerini işlerine daha çok adayabilmelerine 
yardımcı olacaktır. Öğretmenler, öğretim araçlarının, ders 
kitaplarının seçimi ve pedagojik yöntemlerin uygulanmasında 
esas rolü üstlenmelidirler. Aynı şekilde, teftiş ve denetleme 
sistemi, öğretmenlerin özgürlüğünü, girişkenliğini ve 
sorumluluğunu sınırlamamalıdır. 

Öneriler 

Öğretmenler kendi emeklerinin yeterince değerli görülmedi-
ğinden şikâyetçi olduğundan, öğretmenliğin eğitim kalitesini 
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Genel olarak, tecrübe arttıkça maaş da artmaktadır. Bu husus 
dikkate alındığında, tecrübeli öğretmenlerin maaşlarının yeni 
işe başlayanlardan farklılaştırılarak artırılması gerekmektedir. 

Mesleki gelişimi için yüksek lisans ve doktora çalışmaları 
yapan öğretmenlere ödenen ücretlerde de bir farklılaşmaya 
gidilmelidir.

‘Gecikmiş Bir Reform:    
Müfredatın Demokratikleştirilmesi’ raporu

4 Ocak 2017

“Gecikmiş Bir Reform: Müfredatın Demokratikleştirilmesi” 
raporu, aylarca süren titiz bir çalışma neticesinde, 50 
akademisyen ve 400 öğretmenden oluşturulan 9 komisyon 
marifetiyle; akademik bir arka plana, yetkinliğe ve tutarlılığa 
sahip olmakla birlikte, pratik alana yönelerek mevcut 
programlardaki ve bunların uygulamalarındaki sorunların 
teşhis ve tespitine odaklanarak hazırlanmıştır. 

Mevcut öğretim programlarının inceleme ve 
değerlendirilmesi 

Raporda, 2016 yılı Haziran ayı itibarıyla Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanlığı sitesinde güncel hâlde bulunan öğretim 
programları genel ve özel amaçlar, içerik, kazanımlar, 
öğretme ve öğrenme süreci ve ölçme ve değerlendirme 
başlıkları altında incelendi. Programların; temel insan hak ve 
özgürlükleri yeterince gözetmediği, ayrımcılık içeren hususlar 
olduğu, amaçlarında öğrenci düzeyine uygunluğu bulunmayan 
örneklere rastlandığı, belirtilen bazı kazanımların tam olarak 
anlaşılmadığı, dolayısıyla öğretmen ve öğrenciler tarafından 
bilimsel olarak yanlış anlamalara sebep olabileceği, muhtelif 

çalışmaları yapılmalıdır. Ayrıca, öğretmenliğin diğer meslekler 
karşısındaki durumu sürekli olarak takip edilmelidir. Aynı 
şekilde, dünyada öğretmenlere yönelik başarılı politika ve 
uygulamalar izlenmeli ve bunlar Türkiye şartlarına uygun bir 
şekilde denenmelidir. 

Öğretmenlik mesleğinin başarılı yeni adaylar için cazip hâle 
gelmesi için, mevcut öğretmenlerin moralinin, mesleğe 
bağlılıklarının yüksek olmasına ve kariyer basamaklarının 
netleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Öğretmenliği 
bir kariyer mesleği olarak düşündüğümüzde, mesleğe 
yeni başlayan bir öğretmenin orta ve uzun vadede kariyer 
gelişiminin nerede olacağının belirginleşmesi, mesleki 
bağlılığının artmasına ve dolayısıyla mesleki faaliyetlerinin 
daha verimli olmasına yol açma potansiyeli sahiptir. 

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemeleri için daha 
fazla kaynak ayrılmalıdır. Hizmet içi eğitimlerde alternatif 
modeller benimsenmeli ve öğretmenlerin mesleki gelişimleri 
desteklenmelidir. 

Eğitim sendikalarının rolü, sadece öğretmenlerin iş şartlarını 
iyileştirmeyi değil, aynı zamanda eğitim ve öğretim kalitesini 
de iyileştirmeyi kapsayacak şekilde yeniden tanımlanmalıdır. 

Eğitim kalitesini belirleyen en önemli unsurun öğretmen 
olduğu dikkate alındığında, eğitim sendikalarının güçlü bir 
eğitim sisteminin geliştirilmesinde ciddi bir katkı yapabileceği 
dikkate alınmalıdır. Bu çerçevede eğitim sendikaları bir yanda 
öğretmenlerin çalışma şartlarını iyileştirerek daha başarılı 
adayların mesleği seçmesine katkı yapabileceği gibi, program 
geliştirme, ölçme ve değerlendirme, meslek standartlarının 
geliştirilmesi ve genel olarak eğitim politikalarının 
belirlenmesinde aktif bir rol alabilirler. 

Öğretmenlerin yaptıkları iş karşılığı adil ücret almadığını 
ifade etmeleri, sosyal ve kültürel faaliyetler için yeterince 
kaynak ayırmadığı dikkate alındığında, öğretmen maaşları 
artırılmalı, özellikle tecrübeli öğretmenlere daha yüksek ücret 
ödenmelidir. 

Türkiye’de öğretmenlere ödenen ücret hâlâ OECD ülkelerinin 
ortalamasının altındadır. Özellikle OECD ülkelerinde 
öğretmenlerin işe başlama maaşı ile 15 yıl tecrübeye sahip 
öğretmen maaşı arasında önemli bir fark bulunmaktadır. 
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Ders kitaplarında toplumun temel değerleriyle tezat 
teşkil eden ifadeler yer almaktadır 

Türkiye’deki mevcut eğitim düzenlemelerinde, müfredatında 
ve ders kitaplarında toplumun temel değerleriyle tezat 
teşkil eden ifadeler yer almaktadır. Dahası, mevcut eğitim 
düzenlemeleri, müfredat ve ders kitapları, çağdaş toplumsal 
taleplere cevap üretememektedir. Türkiye’nin yakın tarihinde, 
toplumun taleplerine rağmen, demokratik olmayan yollarla 
eğitim sistemine sert müdahaleler yapılmış ve bugüne kadar 
eğitimde vesayetçi anlayış hükümran olmuştur. Günümüzde 
de Türkiye’deki eğitim sisteminde toplum mühendisliğinin 
olumsuz etkileri maalesef halen devam etmektedir. Son 
yıllarda eğitimde önemli değişimler ve ciddi iyileştirilmeler 
gerçekleştirilmiş olsa da, müfredat ve ders kitapları hâlâ 
belli bir ideolojiye katı bağlılığı öngörmektedir. Eğitim-Bir-
Sen olarak, baskıcı, aşırı ideolojik, tek tipçi ve farklılıklara izin 
vermeyen bir eğitim sistemi yerine; öğrencilerimizin kendi 
değerleriyle barışık yetişmesini, kendilerini en iyi şekilde 
gerçekleştirebilmelerini, yeni gelişmelere açık olmalarını ve 
böylece dünyayla rahatlıkla rekabet edebilmelerini sağlayacak 
bir eğitim sistemi istiyoruz. Bundan dolayı, kendine güvenen, 
araştıran, sorgulayan, kendi iradesine sahip çıkan ve herhangi 
bir ideolojiye körü körüne bağlı olmayan, demokratik ve 
farklılıklara saygı duyan fertlerin yetişmesi için müfredat 
reformunun yapılmasını gerekli görüyoruz. Türkiye’de eğitim 
sisteminin gerçek anlamda demokratikleşmesi ve böylece 
toplumun farklı taleplerine cevap üretebilmesi için, çağdaş 
gelişmeleri dikkate alan yeni bir yapıya ihtiyaç vardır. Eğitim 
sistemi, bir yandan çoğulcu, demokratik, farklılıklara imkân 
tanıyan bir çerçeveye, diğer yandan da ortak bir kültür, millet 
ve vatan etrafında birleşmeyi sağlayacak şekilde yeniden 
kurgulanmalıdır. Bu çerçevede, eğitim sistemini düzenleyen 
en üst temel belge olan anayasadan başlanarak ilgili tüm 
mevzuat değiştirilmelidir. Yasal düzenlemelere ilaveten, 
müfredatın öğrencilerin bireysel özelliklerini dikkate alan, 
tek tipçiliği dayatmayan bir şekilde tasarlanması elzemdir. 
Dahası, müfredatın ayrımcı, dışlayıcı, sabit fikirli yaklaşımı 
reddeden bir felsefede yeniden yapılanmasına ihtiyaç 
vardır. Bir müfredat reformunun başarıya ulaşması için de, 
gerek program geliştirmede gerekse uygulamada ideolojik 

yerlerinde içeriğin kazanımları yeterince desteklemediği, 
öğrenci düzeyine uygun olmayan örneklerin bulunduğu, bazı 
noktalarda öğrencinin ileri düzey düşünme becerilerinin 
yeteri kadar dikkate alınmadığı, içeriğinin yaşama yakın ve 
öğrenmeyi destekleyici niteliğinden eksiklikler olduğu, 
amaçlarla ilişkili olmayan kazanımlara yer verildiği, 
kazanımların öğrenci seviyesine uygunluğu açısından 
sorunlar olduğu, kazanımların güncel gelişmeler ve gündelik 
hayatla ilişkilerinin yeterince güçlü olmadığı gibi birçok sorun 
tespit edildi. 

Uluslararası karşılaştırmalar ışığında Türkiye’de dersler 
ve süreleri 

Müfredatta hangi derslerin öğretilmesi ve bu derslere ne 
kadar zaman ayrılması gerektiği hususu önemli bir tartışma 
alanıdır. Ülkelerin ilköğretim çağında eğitime ayırdıkları 
toplam süre derslerin oranına dair karşılaştırmalı güncel 
veriler OECD tarafından yayımlanan ‘Bir Bakışta Eğitim 
2016’ çalışmasında görülebilmektedir. Bu veriler sayesinde, 
Türkiye’de ilk ve ortaokulda eğitime ayrılan yıllık toplam 
süre ile OECD ülkelerinde ayrılan sürelerin kıyaslanması 
mümkündür. Türkiye ilkokulda eğitime yıllık 720 saat 
ayırmaktayken, OECD ortalamasının yıllık 799 saat olduğu 
görülmektedir. Öte yandan, Türkiye’de ortaokulda eğitime 
ayrılan süre yıllık 840 civarında olup OECD ortalamasının 
(915 saat) altındadır. İlk ve ortaokul birlikte hesaplandığında 
ise, ilk ve ortaokulu Türkiye’de okuyan bir öğrenci, OECD’deki 
akranlarına göre toplam 7,5 ay daha az eğitim almaktadır. Bir 
eğitim-öğretim yılının normalde 180 iş günü, yani 9 ay olduğu 
düşünüldüğünde, Türkiye ile OECD arasındaki 7,5 aylık sürenin 
ciddi bir fark olduğu görülmektedir. 
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Dersi, İslam dini ağırlıklı olmak üzere, diğer dinleri, inançları 
ve ahlaki öğretileri olabildiğince nesnel bir şekilde tanıtıcı bir 
üslupla sunulmalıdır. Bununla birlikte, seçmeli din ve değer-
ler eğitimi dersleri ise, velilerin ve öğrencilerin talepleri göz 
önüne alınarak İslam dinini sevdirmeyi ve benimsetmeyi esas 
alan, gerektiğinde uygulamaya da yer verecek şekilde yapı-
landırılmalıdır. OECD ülkeleri ile Türkiye arasında görülen en 
önemli farklardan biri de, Türkiye’de din ve ahlak eğitimi daha 
geç başlamakta ve ilkokulda çok sınırlı oranda verilmektedir. 
Türkiye’de din ve ahlak eğitimi, OECD ülkelerinde olduğu gibi 
birinci sınıftan itibaren verilmelidir. 

Öğretim programları geliştirme süreci sürekli izlenmeli ve ka-
tılımcı bir şekilde geliştirilmelidir. 

Öğretim programlarının genelinin amaç ve temel yaklaşımı 
bütünleşik olmalı, programlar bütünden kopuk bir şekilde ge-
liştirilmemelidir. Başka bir deyişle, programlar bir manzume-
nin parçaları olmalı, gereksiz ve bütünden kopuk unsurlara 
yer verilmemelidir.

Program tasarımlarında sürek/devam derslerinin programla-
rı, zorunlu veya seçmeli bir başka derste olan içeriklerden, 
sarmallığın ve konular arası dikey hiyerarşinin sonucu olma-
yan gereksiz tekrarlardan arındırılmalıdır. 

Öğretim programının ana/üst çerçevesini oluşturacak hayat 
becerileri, değerler eğitimi ve duyuşsal eğitim girdileri katı-
lımcı bir şekilde belirlenmelidir. 

Öğretim programlarında yer verilecek konular hayatla ve ih-
tiyaçlarla ilişkili, öğrenmeyi özendirici ve ilgi uyandırıcı olma-
lıdır. 

Öğretim programları ve merkezi sınavlar arasında ahenk sağ-
lanmalıdır. 

Merkezi sınavlar, öğretim programlarındaki amaçlar ile ölçme 
ve değerlendirme tavsiyeleriyle uyumlu hale getirilmelidir. Bu 
çerçevede, çoktan seçmeli sınavlara ek olarak gerek gele-
neksel gerekse tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme yakla-
şımları kullanılmalıdır. 

Haftalık ders saatleri ve özellikle temel derslere ayrılan süre-
ler azaltılmamalıdır.

kaygılardan ziyade pedagojik ilkelere odaklanmalı, öğretmene 
anlamlı ve merkezi bir rol verilmelidir. 

Öneriler 

Yeni Türkiye ve demokratikleşme vizyonu, öğretim prog-
ramlarıyla bütünleştirilmelidir. Öğretim programlarımızda, 
Türkiye’nin özellikle son yıllarda atmış olduğu demokratikleş-
me adımları yeterince yer almamaktadır. Öte yandan, askeri 
darbe dönemlerinden sonra kurgulanmış olan temel ilkeler ve 
bürokratik vesayetçi anlayışlar, öğretim programları ve ders 
kitaplarında maalesef yerini hâlâ korumaktadır. Türkiye’nin 
son yıllarda yaşadığı demokratik gelişme öğretim program-
larıyla bütünleştirilmelidir. 1960, 1971, 1980 ve 1997’de yaşanan 
askeri darbelerin demokrasinin gelişimine ve hayatın olağan 
akışına yaptıkları olumsuz etkilere öğretim programlarında 
geniş yer verilmelidir. Aynı şekilde, 15 Temmuz 2016’da yaşa-
nan melun darbe girişimi ve bu girişimin milletin doğrudan 
müdahalesiyle püskürtülmesi de öğretim programlarında yer 
almalıdır. 

Talim ve Terbiye Kurulu yeniden yapılandırılmalıdır. Eğitim 
sisteminde çoğu zaman bir vesayet kurumu olarak çalışan ve 
statükonun yanında, değişimin karşısında olan tutumuyla öne 
çıkan ve en önemlisi de eğitimi bir endoktrinasyon aracı olarak 
kullanan Talim ve Terbiye Kurulu’nun yapısında sivilleşme, nor-
malleşme ve demokratikleşme ihtiyacı vardır. Kurulun katı bir 
ideolojinin bekçiliğini yapmak şeklindeki rolünü terk edip, ger-
çek anlamda çağdaş ve toplumun beklentilerini karşılayan öğ-
retim programları hazırlama misyonunu üstlenmesi gereklidir. 

Ayrıntılı öğretim programları yerine standartlar benimsenme-
lidir. Öğretim programları her bir düzey için bir ana yeterlilik 
çerçevesini ve asgari standardı oluşturacak kazanım hedef-
lerini belirlemeli, bununla yetinmelidir. 

Empatik ve eleştirel bir millî tarih/kültür anlayışı benimsen-
melidir. Başta tarih dersleri olmak üzere, eğitim sistemi, 
kişiselleştirilmiş müfredattan ve ders kitaplarından arındı-
rılmalıdır. Öğrencilere tarihsel konuların farklı kesimlerce 
farklı algılandığını gösteren çoğulcu ve eleştirel bir yaklaşım 
benimsenmelidir. 

Din eğitimi, toplumsal talepler temelinde yeniden yapılan-
dırılmalıdır. Türkiye’de zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
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-Mevcut ek gösterge rakamları en az 600 puan artırılmalıdır. 

-Kılık ve kıyafet dayatması sona erdirilmelidir. 

-Siyaset ve grev hakkının önündeki engeller kaldırılmalıdır. 

-Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılarak, bu hizmet sınıfındaki 
personel genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmelidir. 

-Hizmet kolu kapsamındaki kurumlarda görev yapan şeflere, 
Adalet Bakanlığı kadrolarında görev yapan şeflere tanınan 
mali haklar tanınmalıdır. 

Öğretmenlerimizin sorunlarından bazıları ve çözüm  
önerilerimiz 

-Ek ders birim ücretleri en az iki katı tutarında artırılmalıdır. 

-Öğretmenlerin aylık karşılığı ders saatleri arasındaki farklılık 
giderilerek 15 saate eşitlenmelidir. 

-İstihdamda güçlük çekilen yörelerde görev yapan öğretmen-
lere ilave tazminat ödenmelidir. 

-Zorunlu İLKSAN üyeliği dayatan kanun hükmü kaldırılmalıdır. 

-Alan değişikliği talepleri karşılanmalıdır. 

-Kariyer basamakları sistemi yeniden işler hale getirilmelidir. 

-4/B’li yerine kadrolu öğretmen ataması yapılmalı, mevcut 
sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilmelidir. 

-Ücretli öğretmenlik ve kadrosuz usta öğreticilik uygulaması-
na son verilmeli, öğretmen ihtiyacı bütünüyle memur kadro-
ları yoluyla sağlanmalıdır. 

Eğitim yöneticilerimizin sorunlarından bazıları ve çözüm 
önerilerimiz  

-Eğitim kurumu yöneticilerine ödenen ücret, görev ve sorum-
luluklarıyla orantılı olacak şekilde artırılmalı, kurum içi ücret 
dengesi korunmalıdır. 

-Eğitim kurumu yöneticilerinin sosyal güvenlik işlemleri ile iş 
sağlığı ve güvenliği mevzuatından kaynaklanan şahsi sorum-
luluklarının ilçe veya il millî eğitim müdürlüklerince üstlenil-
mesi sağlanmalıdır. 

‘Eğitim Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri’ 
raporu 

3 Mayıs 2017 

Bir milyonu aşkın çalışanı olan ve dinamik bir yapıya sahip 
millî eğitimde ve üniversitelerde geçmişten devam eden ve 
zaman içerisinde ortaya çıkan tüm sorunları yerinde ve doğru 
tespit etmek, toplu sözleşme görüşmeleri başta olmak üze-
re, sendikal faaliyetlere ilişkin politika geliştirmeyi sağlaya-
cak veri, bilgi ve bulgu setini ortaya çıkarmak amacıyla Mart 
2017’de yaptığımız ‘Eğitim Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm 
Önerileri’ çalıştayında; 81 ilde 6 farklı komisyon tarafından ya-
pılan çalışmaları şube temsilcilerinin katılımı, uzmanların ve 
hukukçuların değerlendirmeleriyle birleştirerek kapsamlı bir 
rapor hazırladık. 

“Eğitim Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri” çalışta-
yında ortaya çıkan sonuçlardan bir kısmı şöyle: 

Eğitim çalışanlarının ortak sorunlarından bazıları ve  
çözüm önerilerimiz 

-Eğitim çalışanlarını enflasyona ezdirmeyecek bir ücret artışı 
yapılmalıdır. 

-Ülkenin ekonomik gelişmesinden eğitim çalışanlarının da 
hak ettiği payı almasını sağlayacak refah payı verilmelidir. 

-Ücret ve aylıkların tamamı emekliliğe yansıtılmalıdır. 

-Gelir vergisi oranları reel ücret artışı sağlayacak şekilde sa-
bitlenmelidir. 

-Bütün eğitim çalışanlarının birinci dereceye kadar ilerleye-
bilmeleri sağlanmalıdır. 
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Üniversite idari personelimizin sorunlarından bazıları ve 
çözüm önerilerimiz 

-Geliştirme ödeneği ve yükseköğretim tazminatı üniversite 
idari personeline de ödenmelidir. 

-Döner sermaye gelirlerine katkısı olan idari personele de 
döner sermaye katkı payı ödenmelidir. 

-Kamu konutlarının tahsisinde kadro unvanına dayalı 
ayrımcılık yapılmamalı, konutların en az yüzde 80’i sıra 
tahsisli konut olarak belirlenmelidir. 

-İdari personele merkezi sistem dahilinde üniversiteler arası 
yer değişikliği hakkı tanınmalıdır. 

-YÖK ya da ÖSYM tarafından en geç iki yılda bir merkezi 
görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılmalı, 
üniversitelerdeki atamalar bu sınav puanına göre 
gerçekleştirilmelidir. 

Kredi ve Yurtlar Kurumu çalışanlarımızın sorunlarından 
bazıları ve çözüm önerilerimiz 

-Yurtlarda özel ve gece hizmetleri talimatı kapsamında 
yerine getirilen nöbet görevi karşılığı, yılı bütçe kanununda 
gösterilen birim çalışma ücretinin en az beş katı tutarında 
nöbet veya fazla çalışma ücreti ödenmelidir. 

-Millî ve dini bayramlarda yapılan çalışmalar için fazla çalışma 
ücreti ödenmelidir. 

-Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları bir an önce 
yapılmalı, bu sınav sonuçlarına göre boş kadrolara atama 
gerçekleştirilmelidir.

- Eğitim kurumu yöneticilerinin derse girme zorunluluğu kal-
dırılmalıdır. 

-İlköğretim okulları için de bütçe tahsis edilmeli, yöneticilerin 
öğretmen ve velilerle karşı karşıya gelmesi önlenmelidir. 

Genel idare hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı ve 
yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarımızın sorunlarından 
bazıları ve çözüm önerilerimiz 

-Öğretim yılına hazırlık ödeneği bütün eğitim çalışanlarına 
ödenmelidir. 

-Haftalık 40 saati aşan çalışmalarında fazla mesai ücreti 
ödenmeli ya da personel yetersizliği bahanesine sığınılmadan 
izin kullandırılmalıdır. 

-Yardımcı hizmetler sınıfı kadrolarında çalışan engelli perso-
nel sınavsız olarak memur kadrolarına atanmalıdır. 

-Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları en geç iki 
yılda bir olmak üzere, düzenli bir şekilde yapılmalıdır. 

-4/C statüsündeki personel kadroya geçirilmelidir. 

Üniversite akademik personelimizin sorunlarından  
bazıları ve çözüm önerilerimiz 

-Geliştirme ödeneği uygulamasına devam edilmeli; profesör, 
doçent, yardımcı doçent ve araştırma görevlisi dışındaki 
kadrolarda yer alan öğretim elemanlarına geliştirme ödeneği 
yüzde 50’si tutarında değil, tam olarak ödenmelidir. 

-Doktorasını tamamlayan akademisyenlere kadro tahsisi ya-
pılmalıdır. 

-Doçentlik sözlü sınavı kaldırılmalı, doçentlik süreci yeniden 
ele alınmalıdır. 

-Yardımcı doçentler daimi kadroya geçirilmelidir. 

-2547 sayılı Kanun’un 33/a ve 50/d maddelerindeki araştırma 
görevlileriyle ÖYP araştırma görevlilerine daimi kadro tahsisi 
yapılmalıdır. 
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yükseköğretime geçiş sistemi üzerindeki artan talep 
baskısının önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini 
göstermektedir. 

Yükseköğretim mezuniyet oranı OECD ülkeleri 
ortalamasının oldukça gerisindedir 

Türkiye’deki yükseköğretim mezun sayısında son yıllarda 
önemli bir artış gerçekleşmiş, 1996-2015 yılları arasında 
yükseköğretim mezun sayısı yıllık 175 binden 803 bine 
çıkmıştır. Buna rağmen, halen Türkiye’nin 25-64 yaş 
aralığındaki yükseköğretim mezuniyet oranı (%18), OECD 
ülkeleri ortalamasının (%36) oldukça gerisindedir. Ayrıca, 
Türkiye’de yüksek lisans ve doktora mezunu olma oranı ve 
sayısı, OECD ülkelerine kıyasla oldukça düşüktür. 1981’de 19 
olan yükseköğretim kurum sayısı zaman içinde hızla artmış 
ve 2016 yılında 183 olmuştur. Bu artışa rağmen, dünyada 
nüfus olarak Türkiye ölçeğindeki ülkelerin üniversite 
sayılarına bakıldığında, Türkiye’deki üniversite sayısının 
oldukça az olduğu görülmektedir. 1 milyon kişi başına 
düşen üniversite sayısı Türkiye’de 2,1 iken, bu rakam ABD, 
Rusya, Danimarka, Malezya, Polonya, İsviçre ve Norveç’te 
10’un üzerindedir. Gerek Türkiye’de yükseköğretime artan 
talep gerekse diğer ülkelerdeki üniversite sayıları dikkate 
alındığında, Türkiye’deki üniversite sayısının artırılması ve 
yeni üniversitelerin açılmasının gerekli olduğu görülmektedir. 

Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı fazla 

Türkiye’de öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı OECD 
ülkeleri ortalamasının üzerindedir. Öğretim elemanı başına 
düşen öğrenci sayısının fazlalığı, öğretim elemanının 
öğrencilere ve derslere daha fazla, araştırmaya ise daha 
az zaman ayırmasına neden olmaktadır. Ayrıca, üniversite 
bazlı olarak öğretim üyesi ve öğretim elemanı başına 
düşen öğrenci sayısına bakıldığında Türkiye’de aşırı bir 
farklılaşmanın olduğu görülmektedir. Yüksek lisans ve 
doktora yapan kişileri teşvik etmek için çeşitli araştırma 
programları, burslar gibi destek ve teşvik programları 
çeşitlendirilmeli ve daha da geliştirilmelidir. Türkiye’nin 
öğretim üyesi ihtiyacı dikkate alınarak yıllık doktora mezun 

‘Yükseköğretime Bakış 2017:    
İzleme ve Değerlendirme’ raporu 

5 Haziran 2017

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (EBSAM) 
hazırladığı ‘Yükseköğretime Bakış 2017: İzleme ve 
Değerlendirme’ raporunu Genel Başkan Ali Yalçın açıkladı. 

Yükseköğretim öğrencilerinin yaklaşık yarısı açık 
öğretim programlarına kayıtlı 

UNESCO ve OECD gibi uluslararası kuruluşların standartları 
esas alınarak hazırlanan rapor, yükseköğretime geçiş, 
yükseköğretime erişim ve katılım, eğitimin çıktıları, eğitim 
ortamları, öğretim elemanları, yükseköğretimin finansmanı, 
akademik insan kaynağı ve üniversitelerin performansı ile 
ilgili göstergeleri içeren yedi bölümden oluşmaktadır. 1983 
yılında 335 binler civarında olan toplam yükseköğretim 
öğrenci sayısı 2016’ya gelindiğinde 7 milyonu aşmıştır. 
Böylece Türkiye, Avrupa’nın en büyük yükseköğretim 
sistemine sahip hâle gelmiştir. Ancak, Türkiye yükseköğretim 
öğrencilerinin yaklaşık yarısı açık öğretim programlarına 
kayıtlıdır. Yeni üniversiteler açılmasına rağmen, açık öğretim 
sistemi küçülmemiş, daha da büyümüştür. Bu durum, 
yükseköğretim sisteminin imajı ve saygınlığı üzerinde 
olumsuz bir etkiye neden olmaktadır. Açık öğretimin Türkiye 
yükseköğretim sistemi içerisindeki payı küçültülmeli, yüz 
yüze öğretim imkânları ise daha da artırılmalıdır. Zorunlu 
eğitimin 12 yıla çıkarılmasıyla liseden mezun olanların 
sayısı her geçen yıl artmaktadır. Dahası, halen üniversite 
giriş sınavına başvuranların çoğunluğu bir yükseköğretim 
programına yerleştirilememektedir. Bu durum, Türkiye’deki 
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alındığında yükseköğretime ayrılan kamu kaynaklarının 
artırılması gereklidir. Üniversiteler; AR-GE, gelir getirici veya 
toplumsal destek projeleri, danışmanlık, uzaktan eğitim ve 
yaşam boyu öğrenme gibi alandaki faaliyetlerini artırmalıdır. 
Gerek dünya üniversite sıralamalarına gerekse bölgesel 
üniversite sıralamalarına bakıldığında, sıralamanın başını 
çeken üniversitelerin, Türkiye’deki üniversitelere kıyasla, 
uluslararası araştırmacı ve öğrenci oranlarının çok yüksek 
olduğu, öte yandan öğretim elemanı başına düşen öğrenci 
sayılarının da çok düşük olduğu görülmektedir. Türkiye’deki 
üniversitelerin gerek kalitesini artırmak gerekse dünyadaki 
üniversite sıralamalarında daha görünür kılınmaları için, 
üniversiteleri kaliteli uluslararası araştırmacı ve öğrenciler 
için cazip kılmaya yönelik özel tedbirler alınmalıdır. 

Atama bekleyen öğretmen sorunu önümüzdeki yıllarda 
daha da büyüyecek 

Türkiye’de sayıları 400 bini aşkın öğretmen adayı atama 
beklemektedir. Hâl böyleyken, pedagojik formasyonun son 
iki yıldır hiçbir kontenjan kısıtlaması gözetilmeden hemen 
herkese verilmesi, ciddi sorunlara gebedir. Aritmetik 
hesap ortadadır. 2016 yılında KPSS eğitim bilimleri testine 
girmiş ve atama bekleyen yaklaşık 400 bin öğretmen adayı, 
mevcut eğitim fakültelerinde yaklaşık 300 bin öğrenci ve 
pedagojik formasyon programlarına başvurabilecek kaynak 
fakültelerde en az 700 bin öğrenci sayısı dikkate alındığında, 
yakın gelecekte KPSS eğitim bilimleri sınavına başvuracak 
öğretmen aday sayısının 1 milyona ulaşması muhtemeldir. 
Millî Eğitim Bakanlığı 90 bin civarında öğretmen açığı 
olduğunu açıklamıştır. Bu ise yakın gelecekte büyük sayılarda 

sayısı 5-6 binlerden, 2023 yılına kadar en az 15 bin seviyesine 
çıkarılmalıdır. Yükseköğretimdeki bu büyüme ile 1983-2016 
yılları arasında kadınların yükseköğretime katılımında önemli 
bir artış gerçekleştiği, erkek ve kadınlar arasındaki okullaşma 
farkının tamamen kapandığı ve hatta kadınların okullaşma 
oranlarının erkeklerin oranını geçtiği görülmektedir. Benzer 
şekilde, mezunların cinsiyet oranlarının zaman içinde nasıl 
bir değişim geçirdiğine bakıldığında, 1996-2015 arasında 
kadınların lehine oldukça önemli bir değişimin yaşandığı 
görülmektedir. 1996 yılında lisans düzeyinde 100 erkeğe 73 
kadın mezun olurken, bu oran 2015 yılında 100 erkeğe 118 kadın 
olarak değişmiştir. Burada bir hususu özellikle vurgulamak 
istiyorum. Malumunuz her ilde en az bir üniversite açılması 
politikası çeşitli eleştirilere konu olmuştur. Bu eleştirilerin 
bir kısmının haklı kaygılara dayandığı da söylenebilir. Ancak, 
kadın okullaşma oranlarında ve kadın mezun sayısında 
yaşanan muazzam iyileşme, yükseköğretimin bütün illerde 
yaygın bir şekilde sunulmasının olumlu sonuçlarındandır. 
Açıkçası, az gelişmiş illerde üniversiteler açılmamış olsa, 
bugün kadınların okullaşma oranlarında yaşanan bu 
değişimlerden bahsedemeyecektik. Ayrıca, yükseköğretim 
mezunu kadınların daha çok istihdam edildiği ve daha 
yüksek ücret aldıkları dikkate alındığında, kadınların daha 
çok yükseköğretim almaları için teşvik edici çalışmalar 
yapılmalıdır. 

Kalitenin düşürülmemesi için öğrenci başına yapılan 
harcama artırılmalıdır 

Türkiye’nin yükseköğretime merkezi kamu bütçesinden ve 
GSYH’den ayrılan payları OECD ülkeleri ortalamalarının 
üzerindedir. Öğrenci başına yapılan harcamada ise Türkiye’de 
OECD ülkeleri ortalamasından düşük bir harcama miktarının 
olduğu görülmektedir. Türkiye’nin bu bağlamdaki politika 
tercihinin yükseköğretime erişimi artırma yönünde olduğu ve 
bunun bir süre daha devam edeceği söylenebilir. Bundan 
sonraki en önemli zorluk ise, yükseköğretime erişimi 
artırırken eğitim kalitesinin düşürülmemesi için öğrenci 
başına yapılan harcamaların artırılmasıdır. Türkiye’nin 
yükseköğretim sistemini genişletme eğilimi ve gereği dikkate 
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okullardaki öğrencilerin başlangıç masrafından daha düşük. 
Serbest kıyafet uygulamasına geçen bir ilkokula başlayan 
öğrenci için 605 TL, ortaokula başlayan bir öğrenci için 
635 TL, ortaöğretime başlayan bir öğrenci için ise 630 TL 
harcama yapılmaktadır. Ayrıca, okul öncesi eğitime kayıt olan 
bir öğrenci için başlangıç masrafı olarak ortalama 585 TL 
harcanmaktadır. 

Üniforma giyme zorunluluğu olan bir ilkokula başlangıç 
masrafı 835 TL 

Hesaplamalara göre, ilkokula başlayan bir öğrenci için 835 
TL, ortaokula başlayan bir öğrenci için 865 TL, ortaöğretime 
başlayan bir öğrenci için ise 890 TL harcama yapılmaktadır. 

Üniforma giyme zorunluluğu olan okullara devam eden 
öğrencilerin velisine maliyeti 

Bir öğrenci için, okul öncesi eğitimden ilköğretimin sonuna 
kadarki eğitimi boyunca sadece okul ihtiyaçları için ortalama 
20 bin 585 TL harcanmaktadır. Söz konusu harcama, ayda 
ortalama 191 TL olarak veliye yansımaktadır. 

Ortaöğretimdeki eğitimi boyunca bir öğrenci için ortalama 9 
bin 520 TL, ayda ise ortalama 198 TL harcama yapılmaktadır. 
Öğrenciye kantin-yemekhane için para ayrıldığında, bu 
harcama okul öncesi ve ilköğretimde aylık ortalama 346 TL, 
ortaöğretimde ise 398 TL’ye çıkmaktadır.

 Bu masraflara okul servisi ücreti eklendiğinde, okul öncesi ve 
ilköğretimde maliyet 346 TL’den 554 TL’ye, ortaöğretimde ise 
398 TL’den 600 TL’ye çıkmaktadır. 

Öğrencinin velisine eğitim maliyeti aylık ortalama 193 TL 

Okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretimin sonuna kadar 
olan eğitim sürecinde, öğrencinin velisine maliyeti aylık 
ortalama 193 TL olarak yansımaktadır. 

2016-2017 öğretim dönemi başında hesaplanan harcama 176 
TL iken, bu yıl yüzde 9,7 oranında 17 TL’lik bir artışla 193 TL’ye 
yükselmiştir. Bu harcamalara kantin-yemekhane ve servis 
ücretleri de eklendiğinde veliler büyük bir eğitim maliyetinin 
altına girmektedir. 

öğretmen atama döneminin sona ereceğini göstermektedir. 
Bütün bu hesabın sonunda vardığımız sonuç şudur: 
Kamuoyunda ‘atanamayan öğretmen’ sorunu olarak bilinen 
konu, önümüzdeki yıllarda daha da önemli bir mesele olarak 
MEB’in ve hükûmetin önüne gelecektir. Bütün bu veriler, 
yükseköğretim sisteminin kapsamlı bir şekilde izlenmesinin 
gerekliliğini açıkça ortaya koymaktadır. Buna ilaveten, 
yükseköğretim sisteminin geçirdiği bu hızlı dönüşümler, 
yükseköğretim sisteminde kapsamlı bir reform ihtiyacının 
hâlâ güncelliğini koruduğunu göstermektedir. 

Yükseköğretim kurumları halka karşı hesap verebilir 
kılınmalıdır 

Yükseköğretim Kurulu, yükseköğretim kurumlarının mikro 
iş ve işlemlerine müdahale eden bir kurum olarak devam 
etmemelidir. Eğitim-Bir-Sen olarak, daha önce defalarca 
ifade ettiğimiz üzere, yükseköğretimde stratejik planlamadan, 
kalite güvencesi mekanizmaları oluşturulmasından ve 
üniversitelerarası eş güdümden sorumlu bir koordinasyon 
kurulu bulunmalıdır. Ancak esas mesele yükseköğretim 
kurumlarının halka karşı hesap verebilir kılınmasıdır. Bununla 
beraber, halen aşırı derecede merkezde toplanan yetkiler her 
düzeyde dengeli bir şekilde dağıtılmalıdır.

‘Öğrencinin Veliye Eğitim Maliyeti’ araştırması 

12 Eylül  2017 

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (EBSAM), 
‘Öğrencinin Veliye Eğitim Maliyeti’ni araştırdı. Araştırmaya göre, 
serbest kıyafet uygulamasına geçen okullardaki öğrencilerin 
okula başlangıç masrafı, üniforma giyme zorunluluğu olan 
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rak, araştırmanın çerçevesi, araştırma soruları ve örneklemi 
belirlenmiştir. İkinci aşamada ise 9 ilde 60 mülakat ve 15 odak 
görüşme yapılarak veriler toplanmıştır. Araştırmada oldukça 
geniş katılımlı bir örneklem oluşturulmuştur. Okullaşmamış 
çocuklar ve ebeveynleri, okullaşmış çocuklar ve ebeveynleri, 
Geçici Eğitim Merkezlerinde (GEM) çalışan Türk koordinatör-
ler, Suriyeli öğretmenler ve öğrenciler, devlet okullarındaki 
Türk ve Suriyeli öğrenciler, okul yöneticileri ve öğretmenler 
ile il/ilçe yöneticileri ve Suriyeli çocukların eğitimi ile ilgilenen 
ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleri ile odak grup gö-
rüşmeler ve derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. 

533 bin Suriyeli çocuk eğitim görmektedir 

Suriyeli çocuklar, devlet okulu ve Geçici Eğitim Merkezlerinde 
(GEM) eğitim-öğretim görebilmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı’nın 
18 Eylül 2017 tarihli verisine göre Türkiye genelinde 370 
GEM’de 280 bin, devlet okullarında ise 243 bin, açık okullarda 
10 bin olmak üzere, toplamda 533 bin Suriyeli çocuk eğitim-
öğretim görmektedir. Suriyelilere sağlanan eğitim hizmetleri 
için yapılan harcamalar çok büyük oranda Türkiye tarafından 
sağlanmaktadır. Bununla birlikte UNICEF’in de GEM’lerin 
donanım ve altyapı giderleri ve Suriyeli öğretmenlere verilen 
ücretler konusunda desteği vardır. Ayrıca Kore, Tayvan 
gibi ülkelerin okul ve derslik yapımı ile ilgili destekleri söz 
konusudur. Ancak Avrupa Birliği’nin (AB) vadettiği 3 milyar 
Avro’nun sadece 300 milyonu şu an kullanılmaktadır. 

Alan derslerine az süre ayrılması bazı sorunlara neden 
olmaktadır 

2016-2017 öğretim yılından itibaren 1, 5 ve 9. sınıf çağındaki 
çocukların kaydı GEM’ler yerine devlet okullarına aktarılmıştır. 
GEM’lerde ilköğretim düzeyindeki haftalık 30 saatlik dersin 
15 saati; liselerde ise 35 saatin 15 saati Türkçe öğretimine 
ayrılmıştır. Bu uygulama, Suriyeli çocukların Türk okullarında 
yaşıtları ile eğitim alma sürecini hızlandırması açısından 
olumlu olmakla birlikte, alan derslerine oldukça az bir 
süre ayrılmasına neden olması bakımından bazı sorunları 
beraberinde getirmektedir. Örneğin, matematik dersi için 
GEM’lerde 2 saat ayrılmışken, devlet liselerinde bu ders için 
6 saat ayrılmıştır. 

Toplam eğitim harcamalarının yüzde 18,7’si hanehalkı 
tarafından yapılmaktadır 

Ülke genelinde toplam eğitim harcamalarına bakıldığında, 
2015 yılında Türkiye’de eğitim harcamaları (kamu ve özel) bir 
önceki yıla göre yüzde 12,2 artmış ve 135 milyar 22 milyon TL 
olmuştur. 2015 yılında yükseköğretim dâhil yapılan eğitim 
harcamalarının yüzde 18,7’si hanehalkları tarafından finanse 
edilmiştir. Hanehalkı harcamaları, hanehalklarının örgün 
eğitime yönelik doğrudan yapılan harcamalarının yanında 
örgün eğitimle bağlantılı olduğu belirlenen ulaşım, giyim, 
kırtasiye vb. giderlerini de kapsamaktadır (TÜİK, 2016). Bu 
veriler, TÜİK tarafından yapılan hesaplamalar ile tarafımızdan 
yapılan hesaplamaların benzer olduğunu göstermektedir. 

‘Türkiye’de Suriyeli Çocukların Eğitimi:  
Güçlükler ve Öneriler’ raporu 

9 Ekim 2017

Eğitim-Bir-Sen olarak, yardım kampanyalarımızla yanında ol-
duğumuz Suriyelilerin daha iyi şartlarda hayatlarını idame et-
tirmeleri, okul çağındaki Suriyeli çocukların kaliteli bir eğitime 
erişmeleri için elimizi taşın altına koyduk. Bu amaçla, ‘Türki-
ye’de Suriyeli Çocukların Eğitimi: Güçlükler ve Öneriler’ başlık-
lı bir rapor hazırladık. Raporda, Türkiye’nin Suriyeli çocukları 
okullaştırmak ve onlara kaliteli eğitim sunmak için yürüttüğü 
çalışmalara, okullaşmanın önündeki engellere ve okullaşan 
çocukların karşılaştıkları güçlüklere odaklanılarak, Suriyeli 
çocukların okullaşmasını artırmak, daha kaliteli eğitime ulaş-
malarını sağlamak için öneriler sunulmuştur. Rapor iki aşa-
malı olarak hazırlanmıştır. İlk aşamada, Millî Eğitim Bakanlığı, 
AFAD, Türkiye Diyanet Vakfı ve UNICEF ile görüşmeler yapıla-
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kaldırılması en zor olan ekonomik engellerin başında, hanede 
başka gelir kaynağının olmaması ve yalnızca okul çağındaki 
çocuğun kazancına bağımlı olunması gelmektedir. Evde 
bakıma muhtaç birinin olması nedeniyle okula gidemeyenler 
de bu kategoridedir. Bu kategorideki çocuklar ise Tip-3 
okulsuz olarak tanımlanmıştır. 

Araştırmaya göre okullaşmanın önündeki en büyük engel 
ekonomik sorunlar. Özellikle okullaşmamış çocuklarla 
yapılan görüşmelerde, çocuklar okula gitmek istediğini ancak 
çalışmak zorunda olduklarını, ailesine maddi olarak destek 
vermeleri gerektiğini, bu yüzden okula gidemediklerini 
ifade etmişlerdir. Okullaşmanın önündeki diğer engel ise, dil 
sorunudur. Özellikle 5 ve 9. sınıf çocuklarının, yeterli Türkçesi 
olmadan okula gittiklerinde, bir müddet sonra dersleri 
anlamama, okul ortamına yabancılaşma gibi gerekçelerle 
okulu terk ettiği görülmüştür. Dil ile ilgili diğer bir husus, 
Suriyelilerin Arapçayı unutma kaygısıdır. Bu kaygı nedeniyle, 
bazı ailelerin ve çocukların okullara mesafe koyduğu tespit 
edilmiştir. Bir diğer engel ise, erken evlilik, Suriyelilerin karma 
eğitim veren kurumlara çocuklarını göndermek istememesi 
gibi nedenlerdir. Rapora göre, ulaşım sorunu okullaşma 
konusundaki en önemli engellerden biridir. Özellikle GEM’lerin 
olmadığı, okulların uzakta olduğu durumlarda, toplu taşıma 
ve okul servisi için gerekli olan mali güce sahip olmama 
çocukların okula devamını etkilemektedir. Buna ilaveten, bazı 
illerde GEM’lerin geç saatte başlaması ve hava karardıktan 
sonra çocukların yolda olması, kimi ailelerin özellikle 
kız çocuklarını okula göndermek istememesine neden 
olmaktadır. Okula devam edememenin nedenlerinden biri de, 
okul ve derslik yetersizliğidir. 

Öneriler 

Genel Başkan Ali Yalçın, Suriyeli çocukların okullaşmasını 
artırmak ve daha kaliteli bir eğitim almalarını sağlamak için 
önerilerini raporda detaylı bir şekilde açıkladıklarını dile 
getirerek, öne çıkan önerilerden bazılarını şöyle sıraladı: 

“-Özellikle öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin Suriyeli 
çocukların eğitimi konusunda farkındalığının artırılması 
için çalışmalar yapılmalıdır. Suriyeli çocukların okullaşması 

Okullaşamamanın nedenleri 

Millî Eğitim Bakanlığı’ndan alınan 15 Eylül 2017 tarihli verilere 
göre 976 bin okul çağı çocuğun yüzde 54,5’i okullaşmış 
iken, bu çocukların yüzde 45,5’i ise okullaşmamıştır. Başka 
bir ifadeyle, Türkiye’de okullaşmayan yaklaşık 450 bin 
Suriyeli çocuk bulunmaktadır. Suriyeli çocukların okula 
erişiminin önündeki engeller, zorluk derecesine göre üç 
gruba ayrılmıştır. Birinci tür engeller, kısa vadede ve planlı 
çalışmalarla göreceli olarak daha kolay biçimde ortadan 
kaldırılabilecek engellerdir. Oryantasyon kaybı ve motivasyon 
eksikliği gibi psikolojik engeller bunların başında gelmektedir. 
Bazı çocukların okula gitmeye hazır olduğu ancak süreçler 
hakkında bilgisi olmadığından okula gidemediği gözlenmiştir. 
Bazı illerde millî eğitim müdürlükleri ve sivil toplum kuruluşları 
tarafından gerçekleştirilen aktif aile ziyaretleri bu çocukların 
okullaşmasını sağlamaktadır. Bu kategoride olanlar raporda 
Tip-1 okulsuz olarak tanımlanmıştır. Suriyeli çocukların 
okullaşmasının önündeki ikinci tür engeller, planlı çalışmalarla 
ve sistematik yaklaşımlarla ortadan kaldırılabilecek 
engellerdir. Örneğin, okula birkaç yıl ara vermek zorunda 
kalan ve en son bıraktığı sınıf düzeyindeki çocuklardan yaşça 
büyük olanların önündeki engeller bu gruba girer. Aile gelirine 
katkı için düşük ücretle çalışan çocuklar ve karma eğitim 
nedeniyle okuldan uzak bırakılan çocuklar bu tür engellere 
maruz kalmaktadır. Bazı planlamalar ve düzenlemelerle 
bu çocukları okullaştırmak mümkündür. Bu kategorideki 
çocuklar raporda Tip-2 okulsuz olarak tanımlanmıştır. 
Okullaşmanın önündeki üçüncü tür engeller, ortadan 
kaldırılması en zor engellerdir. Bu tür engeller ekonomik, 
kültürel veya sosyo-psikolojik temelli olabilmektedir. Ortadan 
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okullaşmamış çocuklar tespit edilerek okullaşmaları 

sağlanmalıdır. 

-Suriyeli kız çocukların okullaşmasını artırmak için kız 

okullarının açılması desteklenmelidir. 

-Okullarda yer olmadığı gerekçesiyle bazı çocukların 

okullaşmaması dikkate alınarak, ivedi olarak bina ve derslik 

sayısı artırılmalıdır. 

-Başarılı çocuklar bilim ve matematik eğitiminin ağırlıkta 

olduğu fen ve Anadolu liseleri ile sosyal bilimler liselerine de 

yönlendirilmelidir. 

-Suriyeli çocukların kaliteli eğitim alabilmesi için ilk olarak 

tam zamanlı eğitim imkânına sahip olmaları önem arz 

etmektedir. Bu açıdan GEM’lerin daha erken saatlerde eğitime 

başlaması için fiziksel ve altyapı imkânları iyileştirilmeli, yeni 

derslik ve okullar açılmalıdır. 

-Suriyeli öğretmenlerin seçiminde özen gösterilmeli ve bu 

öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi için 

hizmet içi faaliyetler düzenlenmelidir. 

-GEM öğrencilerinin matematik, fizik, kimya, yabancı dil 

gibi derslerdeki eksikliklerini tamamlayıcı telafi eğitimleri 

verilmelidir. 

-Birçok Suriyeli çocuğun savaşın ve göçün etkilerinden 

kaynaklanan psiko-sosyal sorunlar yaşadığı dikkate alınarak, 

bu çocuklara etkin bir rehberlik ve psikolojik danışmanlık 

hizmeti verilmelidir. 

Sonuç olarak, her Suriyeli çocuğa kaliteli eğitim sunmak 

için, başta Millî Eğitim Bakanlığı’nın üst düzey yöneticileri 

olmak üzere, il/ilçe ve okul yöneticileri ile öğretmenlere, 

Suriyeli çocuklarla ilgili işlemlerle ilgilenen diğer kamu 

kurumları çalışanlarına ve sivil toplum örgütlerine büyük 

sorumluluklar düşmektedir. Bunun yanı sıra, uluslararası 

toplumun da Suriyeli çocukların eğitimi için daha fazla destek 

olması, katkıda bulunması ve elini taşın altına koyması 

gerekmektedir.”

konusunda kamu çalışanlarının özveriyle işlerini yapması 
önemlidir. 

-Suriyeli çocuklar, devlet okullarında eğitim-öğretim 
görmeye, yeterli düzeyde Türkçe öğreninceye kadar 
GEM’lerde devam etmelidir. GEM’lerin kapatılması sonrasında 
da çocukların Türkçe desteğine ihtiyaç duyacağı dikkate 
alınarak planlamalar yapılmalıdır. Ayrıca, Suriye toplumunun 
GEM’lerin kapatılması sonrasında Arapçayı ve kendi kültürünü 
unutma kaygıları dikkate alınmalı ve bu hususlarda politikalar 
geliştirilmelidir. 

-Türkiye, Suriyeli çocukları okullaştırmak için oldukça 
büyük kaynaklar ayırmasına rağmen bu kaynaklar yeterli 
olmamaktadır. Bundan dolayı uluslararası toplumun Suriyeli 
çocukların eğitimi konusunda daha fazla sorumluluk alması 
ve daha fazla kaynağı Türkiye’ye aktarması gerekmektedir. 
Özellikle AB fonlarından aktarılan bütçe bir an önce bina 
ve derslik yapımı için kullanıma açılmalıdır. Derslik ve okul 
yapımı, taşıma, öğretim materyali ve personel için yapılacak 
mali destekler Suriyeli çocukların okullaşmasını artıracak ve 
daha kaliteli eğitim almasını sağlayacaktır. 

-Araştırmada, okullaşamayan çocuklar üç farklı tipoloji 
altında ele alınmıştır. Okula erişimin önündeki engellerden 
hangisinden etkilendiğine bağlı olarak farklı tipolojideki 
çocuklara farklı yöntem ve araçlarla yaklaşılmalıdır. 
Oryantasyon kaybı yaşayan Tip-1 okulsuzlar için çocukları 
ve aileleri bilgilendirici çalışmalar ve saha ziyaretleri 
yapılmalıdır. Orta düzeyde okullaşma güçlüğü yaşayan Tip-2 
okulsuzlara maddi destek, ulaşım desteği gibi yardımlarda 
bulunulmalıdır. Okullaşması güç görünen, uzun yıllar okuldan 
uzak kalmış ve ailenin tek ya da vazgeçilmez geçim kaynağı 
olan Tip-3 okulsuz çocuklar için akşam okulları gibi farklı 
türden okulların açılması ve maddi desteğin sağlanması, bu 
çocukların okullaşmasını sağlayacaktır. 

-Okula gitmeyen çocukları tespit için Türk ve Suriyeli 
öğretmenler, okul yöneticileri, ulusal ve uluslararası sivil 
toplum kuruluşları, Suriye toplumunun kanaat önderleri gibi 
kesimler birlikte hareket etmeli ve tarama çalışmalarıyla 
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Eğitim yöneticilerinin mesleki yeterlilikleri ve standartları 
geliştirilmelidir 

Yöneticilerin sahip olması gereken liderlik ve yeterlilik 
kriterleri geliştirilmeye ve standartlaştırılmaya muhtaçtır. 
Eğitim yöneticiliği için oluşan, her öğretmenin yapabileceği, 
kolay ve rahat bir görev olduğu algısı, eğitim sistemine zarar 
vermektedir. Dolayısıyla eğitim yöneticisi olmayı seçenlerin 
profesyonel anlamda hizmet öncesi eğitimden geçmeleri 
zorunlu olmalıdır. En başta okul yöneticilerinin sahip olması 
gereken yeterlilikler belirlenmeli ve bunlar tescil edilmelidir. 
Oluşturulacak ulusal standartlar, okul yöneticilerinin birer 
eğitim lideri olarak sahip olmaları gereken bilgi, beceri, 
deneyim, tutum ve yetkinliklere göre hazırlanmalıdır. Eğitim 
yöneticilerinin öğretmenlik becerileriyle birlikte, yönetim 
süreçleri, insan kaynakları yönetimi, demokratik okul 
yönetimi, farklılıkların yönetimi, stres yönetimi, çağdaş eğitim 
denetimi, eğitim ekonomisi, eğitim hukuku, örgütsel iletişim, 
çatışma yönetimi, takım kurma, yönetsel mevzuat, psikoloji, 
sosyoloji, etik liderlik, öğretimsel ve teknolojik liderlik gibi 
alanlarda yeterlilik sahibi olması beklenmektedir. 

Etkili eğitim için nitelikli eğitim liderleri yetiştirilmelidir 

Eğitim yöneticileri göreve başlamadan önce profesyonel bir 
hazırlık sürecinden geçmemekte, görevdeyken düzenlenen 
hizmet içi eğitim programlarına katılma zorunlulukları da 
bulunmamaktadır. Eğitim yönetimine ilişkin lisansüstü eğitim 
yapmış olmak, tercih nedeni bile değildir. Bunların yanında, 
üniversitelerin eğitim yönetimi programları ciddi bir 
revizyondan geçirilmelidir. Eğitim kurumu yöneticiliklerine 
atanmak üzere seçilmiş olan adaylara, hizmet öncesi eğitim 
mutlaka zorunlu hâle getirilmelidir. Yönetici adaylarının 
atamaları, yönetim bilgi ve becerileri okul yöneticiliği için 
yeterli düzeye getirildikten sonra yapılmalıdır. Eğitim 
yönetiminde lisansüstü eğitim yapmış olmak, tercih nedeni 
olmalı ve teşvik edilmelidir. Millî Eğitim Bakanlığı, eğitim 
yönetimi alanında hizmet öncesi eğitimi benimsemeli ve 
üniversitelerin eğitim yönetimi bölümleriyle iş birliği içinde 
olmalıdır. Eğitim yöneticilerinin, özellikle okul yöneticilerinin 
yetiştirilmesi konusu, Türkiye’nin eğitim politikalarında 

‘Eğitim Yönetiminde Liyakat ve Kariyer Sistemi’  
raporu 

2 Kasım 2017

‘Eğitim Yönetiminde Liyakat ve Kariyer Sistemi’ raporu, Eğitim 
Yöneticileri Komisyonu, Öğretmenler Komisyonu, Maarif 
Müfettişleri Komisyonu, Şube Başkanları Komisyonu’ndan 
oluşan dört çalıştay; akademik araştırmalar ve uluslararası iyi 
uygulama örneklerinin incelenmesi sonucunda hazırlanmıştır. 
Raporda, Türkiye’nin eğitim yönetiminde yaşanan temel 
sorunlar ve bunlara yönelik öneriler dört başlıkta toplanmıştır. 

Eğitim kurumları yöneticileri mesleki güvenceye 
kavuşturulmalıdır 

Eğitim sistemini düzenleyen yasal metinlerde değişikliğe 
gidilerek eğitim yöneticiliği ayrı bir meslek hâline 
getirilmelidir. Türkiye kamu yönetiminde, yöneticilik genel 
olarak bir uzmanlık alanı ve meslek olarak görülmemektedir. 
Bu anlayış, devletin diğer alanlarına da hâkimidir. Eğitim 
yöneticiliği, dünya genelinde bir meslek iken, Türkiye’nin 
eğitim sisteminde, herhangi bir yöneticilik eğitimi almamış, 
asıl mesleği öğretmenlik olanların ‘ikinci görev’ olarak 
yürüttükleri bir işten ibarettir. Bu durum, kimi zaman başarılı 
bir öğretmenin kaybedilmesine, başarısız bir yöneticinin 
ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Eğitim kurumu yöneticiliği 
‘ikinci görev’ ve ‘görevlendirme’ kapsamından çıkarılmalıdır. 
Eğitim yöneticiliğine en iyiler yönlendirilmeli, mesleğin statüsü, 
ücret ve diğer boyutlarıyla cazip hale getirilerek özendirilmeli, 
görev, yetki ve sorumluluk dengesi sağlanmalıdır. Eğitimde, 
yönetimin bilim, yöneticiliğin de profesyonel bir meslek olarak 
kabul edilmemesi hâlinde, yöneticilerin yönetsel etkililiği 
azalacağı gibi yönetici başarısı da rastlantısal hâle gelecektir. 
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dışı kalması anlamına gelecektir. Eğitim yönetiminde karar 
alıcı ve siyasi makamlar olarak anılan müsteşar, müsteşar 
yardımcısı ve genel müdürlerin, eğitime geniş perspektiften 
bakabilen yöneticiler arasından seçilmesi ve bu makamların 
‘istisnai kadrolar’ kapsamına alınarak Bakan ile gelip Bakan 
ile gitmeleri sağlanmalıdır. Bu unvanların dışında kalan 
merkez teşkilatı şube müdürü; taşra teşkilatı ilçe millî eğitim 
müdürü, il/ilçe millî eğitim şube müdürü; eğitim kurumu 
müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı için iş 
analizi ve görev tanımları yapılmalı, bu pozisyonlar için aranan 
yeterlilikler objektif olarak belirlenmelidir. Bu görevlere, 
kurum içinden, eğitim politikalarına hâkim, eğitim sistemini 
bilen, eğitim yönetimi deneyimi olan, eğitimsel ve yönetsel 
yönden yeterliliklerini ispatlamış kişiler seçilmelidir.

‘Eğitime Bakış 2017:     
İzleme ve Değerlendirme’ raporu 

21 Aralık 2017

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (EBSAM), 
‘Eğitime Bakış 2017: İzleme ve Değerlendirme’ raporu hazırladı. 
Raporda, MEB, ÖSYM, TÜİK gibi kuruluşlar tarafından 
yayımlanan açık veriler ile OECD’nin her yıl yayınladığı Bir 
Bakışta Eğitim, TIMSS ve PISA verileri kullanılmıştır. Her bir 
gösterge analiz edilirken, veriler imkân verdiği ölçüde, yıllara, 
cinsiyete, bölgelere ve illere, öğrenim düzeyi ve eğitim 
kademesine göre incelenmiş ve bazı veriler uluslararası 
verilerle karşılaştırılmıştır. Raporda kullanılan tablo, şekil ve 
haritalar, konuyla ilgili uluslararası raporlarda kullanılan 
formatlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Raporun öne çıkan 
bulgularına bakıldığında, eğitim sistemimizde son yıllarda 
birçok alanda oldukça önemli gelişmelerin olduğu ve OECD 

öncelikli bir mesele olarak görülmelidir. Eğitim yöneticilerinin 
yetiştirilmesi konusunda üzerinde uzlaşmaya varılacak bir 
öğretim metodolojisi ve model ortaya konulmalıdır. Bu 
modelde eğitim kurumu yöneticileri; sürekli eğitim ilkesi 
gereği, ihtiyaçları doğrultusunda desteklenmeli, yönetim 
kuramlarının yanında, görev yaptıkları eğitim kurumunun 
özelliklerini ve sorunlarını dikkate alan bir yetiştirme ve 
geliştirme sisteminin parçası olarak görülmelidirler. Ayrıca, 
öğrencilerin akademik başarısını artırıcı, öğretmenlerin ve 
diğer okul çalışanlarının iş doyumunu sağlayıcı, okulun 
güvenliğini ve okul ikliminin sağlığını koruyucu bir eğitim 
içeriği oluşturulabilmelidir. 

Objektif ve adil bir seçme-atama sistemi yürürlüğe 
konulmalıdır 

Millî Eğitim Bakanlığı, eğitim yöneticilerini sadece mülakat 
benzeri bir sınavla atamaktan vazgeçmelidir. Eğitim yöneticisi 
seçme süreçlerinin nesnel, şeffaf ve yargı denetimine açık 
olması için demokratik metotlardan yararlanılmalıdır. Liyakat 
ilkesinin gereği olarak, bilgi düzeyini ölçen yazılı sınavlar 
ile beceri ve tutumları değerlendiren sözlü sınav (bugünkü 
uygulamadan farklı bir mülakat) yapılmadan eğitim yöneticisi 
unvanı kimseye verilmemelidir. Sözlü sınav konusunda 
objektif kriterler belirlenmelidir. Bunun için de yetkin 
komisyon üyeleri, psikoteknik değerlendirme, yapılandırılmış 
sorular ve yargı denetimi gibi temel şartlar sağlandıktan 
sonra mülakat uygulaması hayata geçirilmelidir. Sağlıklı bir 
sözlü sınav yapılamaması, eğitim yöneticilerinin sadece yazılı 
sınavla seçilmeleri gibi bir durumun ortaya çıkmasına neden 
olacak, bu da, adayların temsil, kişilik özellikleri ve iletişim 
becerileri gibi niteliklerinin ölçülememesi ve değerlendirme 
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kişilerin lise mezunu olma oranı yüzde 48’den yüzde 60’a 
yükselmiştir. Ancak bu oran, OECD ortalamasından düşüktür. 
Eğitim sistemimizdeki en önemli gelişmelerden biri de 
derslik, şube ve öğretmen başına düşen öğrenci sayılarında 
görülen azalmadır. Şube ve öğretmen başına düşen öğrenci 
sayılarında OECD ortalamasına yaklaşıldığı görülmektedir. 
Bu alanlarda öne çıkan husus ise bölgesel ve illere göre 
şube ve öğretmen başına düşen öğrenci oranlarının önemli 
oranda farklılaşmasıdır. Bundan dolayı, öğretmen ataması 
ve derslik yapımında dezavantajlı bölgelere öncelik verilmesi 
gerekmektedir. Diğer bir husus ise, halen ikili eğitim var 
olmaya devam etmektedir. 

Gerçek öğretmen ihtiyacı 120 binin üzerindedir 

Rapordaki önemli bulgulardan biri de kamu eğitim sisteminin 
öğretmen ihtiyacı sayısıdır. Yapılan hesaplamalara göre 80 
bin civarında öğretmen ihtiyacı bulunmaktadır. Ancak gerçek 
öğretmen ihtiyacının 80 bin rakamından çok daha yüksek 
olması muhtemeldir. Öğretmen ihtiyacını etkileyen en önemli 
unsur, norm fazlası öğretmenlerdir. Şubat 2016 verilerine göre 
40 bin civarında norm fazlası öğretmen vardı. Norm fazlası 
öğretmenlerin eş durumu vb. nedenler dolayısıyla ihtiyaç olan 
yerlere gidemeyeceği dikkate alındığında, öğretmen ihtiyacı 
yaklaşık 120 bine çıkmaktadır. Ayrıca, 2017 yılında özellikle 
ortaöğretimdeki birçok dersin haftalık ders saati değişmiştir. 
Bazı derslerin haftalık ders saatleri artmış, bazıları da 
azalmıştır. Bunun sonucu olarak, bazı alanlardaki norm 
kadro fazlası öğretmen sayısı artarken, bazı alanlarda ise 
öğretmen ihtiyacı daha da artmaktadır. Buna ilaveten, beşinci 
sınıfların yabancı dil ağırlıklı hâle getirilmesi pilot uygulaması 
başlamıştır. Pilot uygulama yapılan okullarda ciddi yabancı 
dil/İngilizce öğretmeni açığı ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan, 
diğer ders öğretmenleri ise norm fazlası duruma düşmüştür. 
Bu gelişmelerin sonucu olarak gerçek öğretmen ihtiyacının 
120 binin üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. 

Öğretmen maaşlarının tecrübeye göre artışı açısından 
Türkiye, OECD ülkeleri arasında en sonlarda yer alıyor 

Raporda öne çıkan bir diğer önemli bulgu da öğretmen 
maaşları hususudur. OECD ülkeleriyle kıyaslandığında, 
Türkiye’deki öğretmenlerin ücretlerinin daha düşük olduğu 

ortalamalarına yaklaşıldığı görülmektedir. Okullaşma oranları 
son yıllarda oldukça artmış, 6-9 ve 10-13 yaş arası okullaşma 
oranları yüzde 99’a ulaşmıştır. 5 yaş grubunda okullaşma 
oranları yüzde 70’e, 14-17 yaş grubunda ise yüzde 87’ye 
çıkmıştır.  

Okul öncesi ve ortaöğretimde okullaşma oranı halen 
OECD ortalamasının altındadır 

Okul öncesi ve ortaöğretimde önemli gelişmeler olmasına 
rağmen okullaşma oranı halen OECD ortalamasının 
altındadır. Bölgesel olarak okul öncesi ve ortaöğretime 
erişimde farklılaşmalar devam etmektedir. Eğitim 
sisteminde -yükseköğretim hariç- 17 milyondan fazla öğrenci 
bulunmaktadır. Bu, oldukça büyük bir sayıdır. Birçok ülkenin 
nüfusundan daha büyük sayıda öğrencimiz okullarda öğrenim 
görmektedir. 

Açık öğretim liseleri, çoğunlukla başarısız öğrencilerin 
yönlendirildiği bir tür ‘depo’ olma özelliğini devam 
ettiriyor 

1 milyon 750 bin kişi ise açık öğretimde öğrenim görmektedir. 
Bunların önemli çoğunluğu ortaöğretim öğrencisidir. Maalesef 
bu durum açık öğretim liselerinin çoğunlukla başarısız 
öğrencilerin yönlendirildiği bir tür ‘depo’ olma özelliğini devam 
ettirdiğini göstermektedir. 

Öğretmen ataması ve derslik yapımında dezavantajlı 
bölgelere öncelik verilmelidir 

Okullaşma oranlarının artmasının bir sonucu olarak en az lise 
mezunu ve üstü oranı son yıllarda önemli oranda artmıştır. 
2009-2016 yılları arasında 18-21 yaş grubu arasındaki 
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‘Yükseköğretime Bakış 2018:    
İzleme ve Değerlendirme’ raporu 

12 Eylül 2018 

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (EBSAM) 
hazırladığı ‘Yükseköğretime Bakış 2018: İzleme ve 
Değerlendirme’ raporu, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa 
Safran, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, YÖK Yürütme Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman, YÖK eski Başkanı Yusuf Ziya 
Özcan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Barca, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Muhsin Kar, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Yusuf Şahin, YÖK Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer 
Elmas, MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, 
Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Bülent 
Çiftci, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan, Özel 
Öğretim Kurumları Genel Müdürü Dr. Muammer Yıldız, Temel 
Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, Ortaöğretim Genel 
Müdürü Ercan Türk, Eğitim-Bir-Sen Ankara Şube başkanları 
ve üyelerin katıldığı bir basın toplantısıyla Genel Başkan Ali 
Yalçın tarafından açıklandı. 

Rapor, “yükseköğretime erişim ve katılım, eğitimin çıktıları, 
öğretim elemanları, eğitim ortamları, yükseköğretimin 
finansmanı, üniversitelerin akademik ve yenilikçilik 
performansı” ana başlıklarından oluşmaktadır. 

Yükseköğretimimiz öğrenci sayısı bakımından Avrupa’nın 
en büyük sistemi iken, nüfusa oranla kurum sayısı olarak 
sıralaması çok daha gerilerdedir 

Rapora göre, dünyadaki yükseköğretim sistemlerindeki geliş-
meler dikkate alındığında Türkiye’de yükseköğretim sistemi

görülmektedir. Satın alma paritesi göz önüne alınarak yapılan 
hesaplamalara göre OECD ülkelerinde göreve yeni başlayan 
bir öğretmenin yıllık ortalama kazancı 32 bin dolar iken, 
Türkiye’de göreve yeni başlayan bir öğretmenin yıllık kazancı 
27 bin dolar civarındadır. OECD ülkelerinde 15 yıllık deneyime 
sahip bir öğretmenin ortalama yıllık kazancı, başlangıç 
seviyesinin yaklaşık olarak 12.500 dolar üzerine çıkarak 45 bin 
dolara ulaşmaktadır. Türkiye’de ise 15 yıllık bir öğretmenin yıllık 
kazancı başlangıç seviyesinden yaklaşık 3 bin dolar artarak 
30 bin dolar seviyesine ulaşmaktadır. Öğretmen maaşlarının 
tecrübeye göre artışı açısından Türkiye, tüm OECD ülkeleri 
arasında en sonlarda yer almaktadır. Öğretmenlik mesleğinin 
statüsüne yönelik kapsamlı araştırmamızın sonucuna göre 
de, Türkiye’deki öğretmenlerin önemli bir kısmı aldıkları 
ücretlerden memnun değildir. Dahası, mesleki kıdem artıkça 
memnuniyetsizlik düzeyi de artmaktadır. Bundan dolayı, 
öğretmenlerin maaşlarının iyileştirilmesi gerekmektedir. 

Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son verilmeli, 
eğitim çalışanlarının güvenliği sağlanmalıdır 

2016 yılında tekrar uygulamaya konulan sözleşmeli öğretmenlik 
öğretmenler arasında bir ayrıma, bu öğretmenlerin özlük 
haklarında bazı eksikliklere neden olmaktadır. Sözleşmeli 
çalışma esası bir an önce sonlandırılmalı; dezavantajlı 
bölgelerde öğretmenleri çalıştırmak için zorlama yerine teşvik 
edici mekanizmalar geliştirilmelidir. Öğretmenin iş barışını 
etkileyecek olan en önemli hususlardan biri de güvenliği 
sağlanmış bir ortamda eğitim faaliyetlerini yürütmesidir. 
Ancak, son zamanlarda öğretmenlerimizin bir yandan terör 
örgütü PKK tarafından şehit edilmesi, diğer taraftan da 
okullarda öğrencilerin ve velilerin şiddetine maruz kalması, 
eğitim ortamındaki güveni ve huzuru yok etmektedir. 

Eğitime Bakış 2017 paneli 

Daha sonra, bir panel yapıldı. Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan 
Vekili Latif Selvi’nin oturum başkanlığını yaptığı panelde, 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Zafer Çelik raporla ilgili bir sunum yaparken, YÖK eski Başkanı 
Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan ve YÖK Üyesi Prof. Dr. Ömer Açıkgöz 
ise rapordaki veriler üzerinden değerlendirmelerde bulundu.
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keklerde ise yüzde 12,3’ten yüzde 21,2’ye çıkmıştır. Kadınların 
mezuniyet oranı yıllar içinde bariz bir şekilde artmıştır. Ancak, 
erkeklerin yükseköğretim mezuniyet oranı kadınlara göre ha-
len çok daha yüksektir. Bu artışlara rağmen, Türkiye’nin ön 
lisan, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde mezuniyet 
oranları hâlâ OECD ülkeleri ortalamalarının oldukça altındadır. 

Yükseköğretim mezunlarının istihdam edileceği alanlar 
artırılmalıdır 

Yükseköğretim sisteminin büyümesiyle ilgili önemli bir boyut 
da yükseköğretim mezun sayısının artmasıyla birlikte istihdam 
meselesidir. OECD ülkelerinde 25-64 yaş arası yükseköğretim 
mezunlarının istihdam oranları incelendiğinde, Türkiye’nin 
ön lisans ve lisans mezunlarının istihdam oranları OECD 
ülkeleri ortalamasının altında ve son sıralarda yer alırken, 
yüksek lisans düzeyinde OECD ortalamasını yakalamış, 
doktora düzeyinde ise geçmiş durumdadır. Yükseköğretim 
mezunlarının istihdam edileceği alanların artırılması 
gerekmektedir. Özellikle yüksek becerili iş imkânlarının 
çoğaltılması, hem istihdamı daha uyumlu hale getirecek 
hem de bireyin ve ülkenin refahına katkıda bulunacaktır. 
Özetle, yükseköğretim sistemini büyütürken, iş piyasalarının 
ve toplumun taleplerine cevap verme ile eğitim kalitesini 
artırma gibi hedefler birlikte gözetilmelidir. Bu çerçevede, 
politika yapımı açısından temel odak, büyümenin gerçekleşip 
gerçekleşmeyeceğinden ziyade, bundan sonraki büyümenin 
nasıl daha iyi yönetileceği ve planlanacağı olmalıdır. 

Lisans programlarına ayrılan her beş kontenjandan biri 
boş kalmıştır 

Yükseköğretim sisteminin büyümesinin önünde, üniversite 
giriş sınavlarındaki arz ve talep dengesizliği ile yükseköğretim 
kontenjanlarının boş kalması sorunu bulunmaktadır. Lisans 
programlarına ayrılan kontenjanlar bu yıl 11 bin artırılırken, boş 
kalan kontenjanlar da geçen yıla göre 40 bin artarak yaklaşık 
90 bin olmuştur. Diğer bir ifadeyle, lisans programlarına 
ayrılan her beş kontenjandan biri boş kalmıştır. Bir lisans 
programını kazandığı hâlde kayıt yaptırmayacak olanları 
da göz önünde bulundurduğumuzda, bu sayının daha da 
artması muhtemeldir. Bazı programların tamamen boş 

nin büyümeye devam etmesi ve çeşitlenmesi gerekmektedir. 
Türkiye’deki yükseköğretim kurumu sayısı 200’ü, öğrenci sa-
yısı ise 7,5 milyonu aşmış durumdadır. Öğrenci sayısı olarak 
Türkiye yükseköğretim sistemi Avrupa’nın en büyük sistemi 
iken, nüfusa oranla kurum sayısı olarak bakıldığında Türki-
ye’nin sıralamasının çok daha gerilerde olduğu görülmektedir. 
Geçen yıl yayımladığımız Yükseköğretime Bakış 2017: İzleme 
ve Değerlendirme raporumuzda, ülkelere göre 1 milyon kişi 
başına düşen yükseköğretim kurumu sayısını hesaplamıştık. 
Bu hesaplamada Türkiye’de 1 milyon kişi başına 2,1 yükseköğ-
retim kurumu düşerken, ABD, Rusya, Danimarka, Malezya, 
Polonya, İsviçre ve Norveç’te ise 1 milyon kişiye 10 ve üzeri 
üniversite düşmektedir. 

Ön lisans ve lisans düzeyindeki 7 milyon öğrencinin  
yarısından fazlası açık öğretimde öğrenim görmektedir 

Türkiye yükseköğretim sistemindeki öğrenci sayısının bu ka-
dar fazla olmasını sağlayan en önemli unsur, açık öğretimde 
okuyan öğrenci sayısıdır. Yükseköğretimde ön lisans ve lisans 
düzeyindeki 7 milyon öğrencinin yarısından fazlası açık öğ-
retimde öğrenim görmektedir. Bu sayı, devlet yükseköğretim 
kurumlarında yüz yüze öğrenim gören öğrenci sayısından 200 
bin daha fazladır. Bu kadar büyük bir açık öğretim sisteminin 
varlığı, yükseköğretim sisteminin kalitesini doğrudan etkile-
mektedir. Açık öğretimdeki sayı azaltılıp, yüz yüze öğretim 
artırılmalıdır. 

Kadınlarda yükseköğretim mezuniyet oranı yüzde 8’den 
yüzde 16,2’ye çıkmıştır

2009-2017 yılları arasında 25 ve üzeri yaş grubu kadınlarda 
yükseköğretim mezuniyet oranı yüzde 8’den yüzde 16,2’ye; er-
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Serbest kıyafet uygulayan bir ilkokula başlangıç masrafı 
715 TL 

Araştırmada, üniforma giyme zorunluluğu olan okullardaki 
öğrencilerin okula başlangıç masrafının, serbest kıyafet 
uygulayan okullardaki öğrencilerin başlangıç masrafından 
daha yüksek olduğu görülüyor. Buna göre, serbest kıyafet 
uygulayan bir ilkokula başlayan öğrenci için ortalama 715 
TL, ortaokula başlayan bir öğrenci için ortalama 740 TL, 
ortaöğretime başlayan bir öğrenci için ise ortalama 725 TL 
harcama yapılıyor. Ayrıca, okul öncesi eğitime yeni kayıt olan 
bir öğrenci için başlangıç masrafı olarak ortalama 700 TL 
harcama yapıldığı öngörülüyor. 

Üniforma giyme zorunluluğu olan bir ilkokula başlangıç 
masrafı 980 TL 

İlkokula başlayan bir öğrenci için ortalama 980 TL, ortaokula 
başlayan bir öğrenci için ortalama 1.005 TL, ortaöğretime 
başlayan bir öğrenci için ise ortalama 1.015 TL harcama 
yapılacağı hesaplandı. Bir öğrenci için, okul öncesi eğitimden 
ilköğretimin sonuna kadarki süreçte sadece okul ihtiyaçları 
için ortalama 23 bin 452 TL harcama yapılıyor. Bu harcama, 
veliye ayda ortalama 217 TL olarak yansıyor. Ortaöğretimdeki 
eğitimi boyunca ortalama 10 bin 580 TL, ayda ise ortalama 
220 TL harcanıyor. Öğrenciye eğitimi sürecinde kantin-
yemekhane için para ayrıldığında, bu harcama, okul öncesi 
ve ilköğretimde aylık ortalama 395 TL, ortaöğretimde 
ise ortalama 454 TL’ye; bu masraflara okul servisi ücreti 
eklendiğinde, okul öncesi ve ilköğretimde ortalama maliyet 
395 TL’den 628 TL’ye, ortaöğretimde ise 454 TL’den 679 TL’ye 
çıkıyor. 

Öğrencinin velisine eğitim maliyeti aylık ortalama 218 TL 

Bir öğrencinin okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretimin 
sonuna kadar olan eğitim sürecinde yapılan masraflar, velisine 
eğitim maliyeti olarak aylık ortalama 218 TL olarak yansıyor. 
2017-2018 öğretim yılı başında 193 TL olan öğrencinin veliye 
eğitim maliyetinin bu yıl yüzde 13 oranında artış göstererek 
218 TL’ye yükseleceği tahmin ediliyor. Bu harcamalara kantin-
yemekhane ve servis ücretleri de eklendiğinde, veliler büyük 
bir eğitim maliyetiyle karşı karşıya kalacak. 

kalmasını ya da tam dolmamasını sadece istihdam alanının 
darlığı ile açıklamak doğru değildir. YÖK’ün bazı programlar 
için uyguladığı sıralama barajı gibi uygulamalar da boş 
kontenjanları artırmış olabilir. 

Nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine önem 
verilmelidir 

Türkiye’nin yüksek lisans ve doktora düzeyindeki mezun 
oranları, ekonomisi ve yükseköğretimi gelişmiş ülkelere göre 
oldukça düşüktür. Yükseköğretimde yaşanan büyümenin 
nitelikli bir şekilde sürdürülebilmesi için doktora mezunu 
öğretim üyesi sayısı artmalıdır. Millî Eğitim Bakanlığı, YÖK 
ve TÜBİTAK gibi kurumlar, akademik insan kaynağının 
gelişmesine yönelik desteklerini artırmalıdır. Bu kurumlar, 
kaynaklarını daha etkin bir şekilde kullanarak daha fazla 
doktora mezunu yetiştirmeye çaba göstermelidir. Türkiye’nin 
katma değeri yüksek ürünler üretebilmesi ve ekonomide bir 
sıçrama yapabilmesi için, AR-GE’ye dayalı iş piyasası ihtiyacı 
da dikkate alınarak, AR-GE personeli sayısı artırılmalı, yıllık 
doktora mezun sayısı da 6 binlerden 15 binlere çıkarılmalıdır. 
Yükseköğretim sisteminin iyileştirilmesi ve sorunlarının 
çözülmesi için daha fazla araştırma yapılmalı, raporlar 
hazırlanmalıdır.

‘Öğrencinin Veliye Maliyeti’ araştırması 

14 Eylül 2018 

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (EBSAM), bir 
öğrencinin okul başlangıcında ve eğitimi boyunca yapılan 
harcamanın ne kadar olduğunu görmeye yönelik bir araştırma 
yaptı. ‘Öğrencinin Veliye Maliyeti Araştırması’nın sonuçları şu 
şekildedir: 
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çalışmalarının, 2019 yılı için içinde ise geliştirme çalışmalarının 
tamamlanarak uygulamaya konulacağı kararlaştırılmıştır. Söz 
konusu hazırlık, tasarım ve geliştirme çalışmalarına katkıda 
bulunmak amacıyla “Öğretmenlik Meslek Kanunu: İhtiyaçlar 
ve Öneriler” başlıklı bir rapor hazırladık. Öğretmenlik Meslek 
Kanunu’nun içermesi gereken unsurların yer aldığı raporun 
satır başları şöyle: 

Kanun, öğretmenlik mesleğinin değerinin somut 
göstergesi olmalıdır 

Bütün insanlığa uzanan kapsayıcı ve etki üretici sorumluluk 
alanı, öğretmenlik mesleğinin önemli ve değerli kabul edilmesi 
için hem gerek hem de yeter şart hükmündedir. Meslek 
kanunu, öğretmenliğin ve öğretmenin, toplum ve gelecek için 
taşıdığı önemin ve değerin somut göstergesi olacaktır. 

İçerik konusunda da mutabakat aranmalıdır 

Öğretmenlik mesleğini düzenleyecek bir kanuna ihtiyaç 
olduğu konusunda toplumda ve eğitim paydaşları arasında 
bir mutabakatın varlığı kuşkusuzdur. Ancak bu mutabakatın, 
kanunun içeriği konusunda da aranmasının gerektiği 
şüphesizdir. 

Öğretmenlik kariyer mesleği, yöneticilik profesyonel bir 
meslek olarak kurgulanmalıdır 

Mevcut devlet memurları kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, 
İlköğretim ve Eğitim Kanunu ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi gibi yasal metinlerde öğretmenlerin statü, 
hak, yetki, görev ve sorumluluklarını düzenleyen hükümler 
bulunmaktadır. Bu düzenlemelerin farklı saiklerle 
gerçekleştirildiği, Bakanlığın ve özel öğretim kurumlarının 
gelecek vizyonuyla uyumlu olmadığı, öğretmeni ‘öğretmenlik’ 

Eğitim, her geçen yıl daha pahalı bir hizmete dönüşüyor 

Ailelerin eğitim bütçesine önemli bir katkı sağlamak 
amacıyla uygulamaya konulan ücretsiz ders kitabı dağıtımı 
kamuoyunda bir memnuniyet oluşturmasına rağmen, ders 
kitaplarına ek olarak alınmak zorunda kalınan kaynak ve 
yardımcı kitaplar sanki hiç kitap verilmemiş gibi aile bütçesine 
yük getirmektedir. Verilen ücretsiz kitaplar, dışarıdan hiçbir 
kitap alımını gerektirmeyecek şekilde nitelikli olmalı, ücretsiz 
kitap dağıtımı amacını bulmalıdır. Ücretsiz bir devlet hizmeti 
olan eğitim, harici şartların getirdiği pahalılık yükünden 
kurtarılmalı, cep yakan bir faaliyet olmaktan çıkarılmalıdır. 
Millî Eğitim Bakanlığı, okullara belli bir bütçe ayırarak, 
öğrencilerden sınıf donanımları, kaynak kitaplar, araç-gereç 
gibi ihtiyaçlar için para alınmasının önüne geçmeli; her ailenin 
eğitim hizmetine eşit şartlarda erişimini sağlamalıdır. 

Son dönemde ülkemize yönelik başlatılan ekonomik saldırı 
nedeniyle artan dolar kurlarını gerekçe göstererek zam 
yapan fırsatçılara karşı önlem alınmalı, dolarla alışverişi 
ve işi olmadığı hâlde milletin cebine göz dikenlere göz 
açtırılmamalıdır. 

Her geçen yıl artan öğrenci maliyeti karşısında devlet 
memurlarına yapılan çocuk yardımı da artırılmalıdır. Ayrıca, 
gelir düzeyi düşük olan ailelere de, ilköğretime giden 
her çocuk için en az öğrenci maliyeti kadar bir yardım 
yapılmalıdır. Eğitimin, toplumun tüm kesimleri tarafından eşit 
şartlarda erişilebilir bir hizmet olarak sunulması sağlanmalı; 
materyalden imkâna, imkândan sınıf ortamına, sınıf 
ortamından okul donanımına kadar eğitim herkes için maliyeti 
düşük, devlet katkısı büyük bir hizmet olarak verilmelidir.

Öğretmenlik Meslek Kanunu: İhtiyaçlar ve Öneriler 
raporu 

21 Aralık 2018

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2023 Eğitim 
Vizyonu’nda “Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılmasına ilişkin 
hazırlık çalışmaları yürütüleceği” bir eylem adımı olarak yer 
almıştır. 2023 Eğitim Vizyonu Takvimi çerçevesinde de 2018 
yılı içinde Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun hazırlık ve tasarım 
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-Öğretmenlik pratiklerinin incelenmesi, öğretmenin 
özdenetimi (akran değerlendirmesi), rehberlik, denetim ve 
teftiş süreçleri, 
-Öğretmenlere ve eğitim kurumu yöneticilerine ilişkin üst 
kurullar-etik ilkeler, 
-Şikâyet ve itiraz mekanizmaları, 
-Öğretmenlerin profesyonel gelişimini düzenleyen ilkeler, 
-Öğretmenlerin sendika ve sivil toplum kuruluşlarına 
üyelikleri; siyasal katılım ve eylemleri, 
-Mesleki özerklik-karar alma süreçlerinde öğretmenlerin 
katılımını sağlamaya yönelik tedbirler, 
-Eğitim-öğretim hizmetinin sunumu sırasında öğretmenlere 
karşı işlenen suçlar, detaylı, açık, net ve beklentileri 
karşılayacak şekilde yer almalıdır.

‘Eğitime Bakış 2018: İzleme ve Değerlendirme’ 
raporu 

24 Aralık 2018

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (EBSAM) 
hazırladığı ‘Eğitime Bakış 2018: İzleme ve Değerlendirme’ 
raporu, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakan yardımcıları 
Mustafa Safran, İbrahim Er, genel müdürler, Memur-Sen’e 
bağlı sendikaların yönetim kurulları, Eğitim-Bir-Sen teşkilat 
mensupları ve üyelerin katılımıyla açıklandı. Raporla, eğitime 
erişim ve katılım; eğitimin çıktıları; öğretmenler ve okulların 
yetkileri; eğitim-öğretim ortamları; finansman olmak 
üzere, beş ana başlıkta ve toplamda 24 gösterge üzerinden 
eğitim sistemimizin mevcut fotoğrafı ve ihtiyaçları ortaya 
konulmuştur. Raporda, MEB, ÖSYM, TÜİK gibi kuruluşların 
yayımladığı açık veriler ile her yıl yayımladığı Bir Bakışta 
Eğitim raporu üzerinden OECD verileri kullanılmıştır. 

özelinde değil de kamu personel sistemi içerisinde bir hizmet 
sınıfı içinde ele alan sistemin, toplumun meslekten ve meslek 
mensuplarından beklentilerini karşılamasına imkân verecek 
esnekliği ve özerkliği sağlamadığı aşikârdır. Mesleğin bütün 
yönlerini kapsayan sistematik bir düzenleme yapılmadan, bu 
çok parçalı yapı altında öğretmenlik mesleğinin statüsünün 
yükseltilerek niteliklerinin geliştirilmesinin sağlanmasının 
mümkün olmadığı, meslek mensuplarının mesleği ifa 
süreçlerinin sürdürülebilir olmadığı görülmektedir. 
Öğretmenliğin bir kariyer mesleği, yöneticiliğin profesyonel 
bir meslek olarak değerlendirilmesi ve mesleki standartlara 
kavuşturulması isteniliyor ise bunu sağlayacak olanın bir 
meslek kanunu olacağı kuşkusuzdur. 

Kanun, toplumun tüm kesimlerinin taleplerini dikkate 
almalıdır 

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun öğretmene destek kanunu 
olarak tanımlamasını sağlayacak bir içerikle yürürlüğe 
girmesini istiyoruz. Kanun ancak bu şekilde ölü doğma 
riskinden kurtulur, haklı talepleri ve beklentileri karşılayabilir. 
Bütün bunlar için eğitim paydaşlarının katkısına ve katılımına 
fırsat verilmelidir. 
Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda; 
-Kapsam, 
-Öğretmen kavramı ve tanımı/betimlenmesi; öğretmenlik 
mesleğinin özellikleri, mesleki standartlar, 
-Temel ilkeler, 
-Mesleğe giriş; diploma, sertifika, sınav, staj süresi vb. şartları, 
-Öğretmenlerin hakları, görev ve sorumlulukları, 
-Mesleki yeterliğin gelişimi-kariyer basamakları, 
-Ödül ve disiplin uygulamaları, 
-Öğretmen istihdamı ve çalışma şekilleri-iş güvencesi, 
-Atama ve yer değiştirme ilkeleri, 
-Çalışma süreleri, 
-Mesleki yeterliğin kaybı ve süreçleri, 
-Eğitim kurumu yöneticiliğine atama, 
-Eğitim kurumu yöneticilerinin statüsü ve özlük hakları, 
-Eğitim kurumu yöneticilerinin hak, yetki ve sorumlulukları, 
-Öğretmenlerin eğitim kurumlarındaki konumu, 
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açısından gereksiz bir ehliyet tartışmasına, kamu personel 
sistemi açısından da adalet duygusunun aşınmasına neden 
olan öğretmen atamalarındaki mülakat uygulamasına yönelik 
itirazlarımızı giderecek, tekliflerimizi hayata geçirecek bir 
hamleyi de olabilecek en kısa sürede bekliyoruz.  

130 bin 500 öğretmene ihtiyaç var 

Eğitim sisteminin başat sorunlarından biri de öğretmen 
açığıdır. Biz, öğrencileri öğretmenle buluşturma noktasındaki 
eksikliğin giderilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bir taraftan da 
öğretmenleri yeniden öğrencilikle buluşturmak isteyen bir 
kitle var. Türkiye’nin nitelikli öğretmen sorunu yok. Çünkü 
öğretmenlerimizin veri olabilecek bir nitelik eksikliği söz 
konusu değildir. Türkiye’nin, öğretmenlerin niteliklerini daha 
da artırmaya dönük taleplerini, isteklerini karşılayacak, 
kolaylaştıracak, özendirecek, ödüllendirecek mekanizmalara, 
sistemlere ve mevzuata ihtiyacı var. Öncelik hiç şüphesiz 
öğretmen açığı meselesidir. OECD ortalamalarında öğretmen 
başına düşen öğrenci sayısı üzerinden bakıldığında, 
‘Türkiye’nin öğretmen açığı toplamda 130 bin 500’ civarındadır. 
Bu veri tek başına, önemli bir öğretmen ihtiyacı olduğunu 
doğrulamaktadır. Her geçen yıl büyüyen öğretmen adayı sayısı, 
eğitim fakültelerindeki öğrenciler, herkese açık pedagojik 
formasyon eğitimleri ve KPSS kapsamında öğretmenlik 
alan sınavına girenler dikkate alındığında yakın gelecekte 1 
milyona ulaşabilir. Sistemin öğretmen ihtiyacı ile sisteme 
yönelik öğretmen arzının aynı anda büyümesi başlı başına bir 
sorundur. İhtiyaç var fakat yeterli atama yapılmıyor. Yeterli 
aday var fakat atama yapılıp ihtiyaç karşılanmıyor. Her ikisi 
de ‘önce eğitim’ iradesiyle çelişiyor. Hem ihtiyacı azaltmak 
hem de arz havuzunda taşmayı engellemek için birkaç yıl 
sürecek şekilde her yıl 40-50 bin civarında öğretmen ataması 
yapmaya devam etmek gerek. 

Eğitim sistemini daha iyi hâle getirmede en önemli unsur 
öğretmendir 

Detaylarını Genel Başkan Ali Yalçın’ın açıkladığı raporun satır 
başlarından bazıları şöyle: 

TIMSS ve PISA gibi uluslararası karşılaştırmalı çalışmalar, 
en başarılı eğitim sistemlerinde anahtar rolün öğretmenler 
olduğunu göstermektedir. Öğretmenlerin öğrenci başarısı 
üzerindeki etkisinin, müfredattan da öğretim teknik ve 
materyallerinden de çok daha yüksek ve anlamlı olduğu 
gözüküyor. Öğretmenler, dezavantajlı öğrencilerin 
dezavantajını ortadan kaldıracak en önemli unsur 
olarak tanımlanmaktadır. UNESCO, ILO, UNICEF ve UNDP 
genel direktörlerinin 2014 Dünya Öğretmenler Günü’nde 
yayımladıkları ortak bildiride, ‘Bir eğitim sistemi ancak 
öğretmenleri kadar iyidir. Öğretmenler, evrensel ve herkes 
için kaliteli eğitim açısından vazgeçilmezdir’ vurgusu 
yapılıyor. Öğretmenin mutluğunu sağlamayan, umudunu 
artırmayan, saygınlığını yukarılara taşımayan, sorunlarına 
çözüm bulmayan, beklentilerine duyarsız, tekliflerine ilgisiz 
kalan bir sistemden, öğrencilerin ufkunu büyütmek ve 
toplumun refahını yükseltmek noktasında sonuç üretmesini 
beklemek, ölü gözünden yaş beklemektir. Bir eğitim sistemi, 
kendisini öğrenci zihninde var eden, toplumun genelgeçer 
ilke ve değerleriyle uyumlu insan profilini inşa sorumluluğunu 
üstlenen öğretmene öncelik ve önem atfedip değer 
vermedikçe, kendi sorunlarını çözmeye mahkûm edilmekten 
ülkenin ve toplumun sorunlarını çözecek kapasiteyi ve 
potansiyeli harekete geçiremez. 

Sözleşmeli öğretmen istihdamı sonlandırılmalı,   
kadroya geçiş süreci ivedilikle başlatmalıdır 

Öğretmenleri şikâyet mekanizması hâline gelen, öğretmenin 
motivasyonunu tüketen Alo 147’nin kaldırılmasını, öğretmene 
yönelik performans değerlendirme çabalarının sona 
erdirilmesini, öğretmene güvenen ve öğretmene güven veren 
hamleler olarak görüyoruz. Sözleşmeli öğretmenlikteki 3+1 
değişimini de öğretmenlik mesleğinin saygınlığını artırmaya 
dönük doğru fakat eksik bir adım olarak değerlendiriyoruz. 
Bakanlık, eksik adımı tamamlamalı ve sözleşmeli öğretmen 
istihdamını sonlandırmalı, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya 
geçiş sürecini de ivedilikle başlatmalıdır. Öğretmenler 
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‘Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Seçimi ve 
Yetiştirilmesi: Tespitler ve Bir Model Önerisi’ 
raporu 

14 Ocak 2019

‘Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Seçimi ve Yetiştirilmesi: 

Tespitler ve Bir Model Önerisi’ raporumuzu açıkladık. 

‘Liyakatli eğitim yöneticisi’ arayışında, gözden kaçanların, 

yapılan hataların, yakalanan doğruların ve diğer ülkelerdeki 

uygulamaların da bilgi düzeyinde ifade edilerek, ülkemizin 

kendine has durumu da gözetilerek alternatif ve somut 

model önerisi; eğitim kurumu yöneticiliğinin sistemdeki yeri 
ve yasal konumu üzerinden yetiştirme, seçme ve atama 
süreçleri hakkında uygulanabilir öneri geliştirmek amacıyla 
hazırlanan raporda, Türkiye’deki güncel çalışmalara katkı ve 
etki üretecek şekilde, geçmişten bugüne yaşanan sorunların 
çözümüne yönelik veriye dayalı analizler yapılmıştır. Raporun 
satır başları şöyle: 

Eğitim kurumu yöneticiliği ikinci görev olmaktan 
çıkarılmalı 

Devlet Memurları Kanunu’nun 88. maddesi, müdürlük, 
müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığını, öğretmenler 
tarafından yürütülecek ikinci görev olarak tanımlıyor. 
652 sayılı KHK’nın 37. maddesinde de, eğitim kurumu 
yöneticilerinin vali tarafından dört yıllığına görevlendirileceği 
belirtiliyor. Bu, eğitim kurumu yöneticiliğini, meslek değil 
meşgale olarak görmek, uzmanlaşmasını istememek, önemli 
ve değerli görmemek, profesyonellikle temas etmesini 
engellemektir. Sorunu görmek ve çözmek noktasında 
doğru hamle, eğitim kurumu yöneticiliğine mahsus kadro 
oluşturmak ve yöneticileri bu kadrolara atamaktır. 

Yapılması planlanan düzenlemelerde, mevcut 
yöneticilerin konumları ve durumları kazanılmış  
hakka saygı çerçevesinde korunmalıdır 

Eğitim kurumu yöneticiliğiyle ilgili yapılması planlanan 
yasal ve idari düzenlemelerde, öncelikli hassasiyet mevcut 
eğitimi kurumu yöneticilerinin konumlarının ve durumlarının 
kazanılmış hakka saygı çerçevesinde korunmasını sağlayacak 
bir hükmün yer alması olmalıdır. 

Yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayan 
öğretmenlerin mali ve özlük hakları iyileştirilmelidir 

Öğretmenlerle ilgili bir başka önemli husus da, gerek Vizyon 
Belgesi’nde açıklanan gerek izleme ve değerlendirme 
raporumuzda tanımlanan öğretmen kariyer basamakları 
uygulamasıdır. Bakanlığın, kariyer basamakları uygulamasını 
yeniden başlatma iradesini destekliyoruz. Fakat Bakanlığın 
bu noktada önceliği, öğretmenlerin yüksek lisans ve doktora 
programlarına erişimini kolaylaştırmak, mali boyutuna 
yönelik teşvikleri sağlamak, bu programları tamamlayan 
öğretmenlere yönelik mali ve özlük hakları imkânlarını 
artırmak olmalıdır. 

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin maaşları   
OECD ülkeleriyle kıyaslandığında oldukça düşüktür 

Raporda öne çıkan bir diğer önemli bulgu da, öğretmen ve 
okul yöneticilerinin maaş ve ücretleridir. Türkiye’deki, başta 
okul yöneticileri olmak üzere, öğretmenlerin maaşları ve yıllık 
gelirleri, OECD ülkeleri ile kıyaslandığında oldukça düşüktür. 
Bu tablo, eğitime önem verme iradesine de yeni ve büyük 
Türkiye hedefine de uygun değildir. Öğretmenlik mesleğinin 
statüsüne yönelik kapsamlı araştırmamızın sonucuna 
göre Türkiye’deki öğretmenlerin önemli bir kısmı aldıkları 
ücretlerden memnun değildir. Dahası, mesleki kıdem arttıkça 
memnuniyetsizlik düzeyi de artmaktadır. Bundan dolayı, 
hem öğretmenlerin hem okul yöneticilerinin maaşları ile 
ücretlerinde kapsamlı iyileştirmenin gecikmeden yapılması 
gerekiyor.  

Genel Başkan Ali Yalçın, konuşmaların ardından Bakan 
Selçuk’a Eğitime Bakış 2018: İzleme ve Değerlendirme 
Raporu’nu takdim etti.
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ilk hâliyle bir yıldan daha uzun süre uygulanmadığı ve birçok 
yönetmeliğin de bir yıldan daha kısa sürede yürürlükten 
kalktığı gerçeği, bu alandaki temel sorunlardan biridir. Eğitim 
yönetimine dair mevzuat ve uygulamalarda süre boyutuyla 
istikrar yakalanmadıkça, ne eğitim yöneticisi yetiştirmek ne 
de eğitim yöneticilerinin seçimine ilişkin uygulamalardaki 
sıkıntıları gidermek mümkündür. Ülkenin yönetiminde ve 
ekonominin güçlenmesinde istikrar nasıl gerekli ve önemli 
ise okul yönetimine ve yöneticilerine ilişkin mevzuat ve 
uygulamalarda da istikrar en az o kadar önemli ve gereklidir. 

Bakanlık, eğitim kurumu yöneticiliğinde önce yetiştirme 
sorumluluğu almalı, sonra seçme ve atama yetkisine 
odaklanmalı 

Sistematik ve sürekli nitelikte yönetici yetiştirme 
programlarıyla, adaylar dâhil yöneticilerin etkili yöneticilik bilgi 
ve becerisini edinmeleri/geliştirmelerine destek verilmelidir. 
Eğitim vermeden sınava tabi tutmak, atama yaptıktan 
sonra bilgi ve tutumların güncellenmesini sağlayacak eğitim 
imkânları sunmamak, eğitim yöneticiliğine dair en büyük hata 
ve eksiklerimizin başında yer alıyor. Raporumuzun konusunu 
oluşturan ve norm sayıları 2019 yılı Ocak ayı verilerine göre 105 
bin 755 ve dolu kadro sayısı da 84 bin 853 olan eğitim kurumu 
yöneticilerinin tamamı, mesleki gelişim programlarına 
alınmalı ve eğitim yönetiminin gerektirdiği bilgi, beceri ve 
tutumlarla donatılmalıdır. Bu çerçevede, eğitim kurumu 
yöneticilerinin her yıl asgari 30 saat olmak üzere nitelikli 
ve uygulamaya dönük hizmet içi eğitim görmeleri mutlaka 
sağlanmalıdır. Bütün bu hususlar gözetilerek hem yönetici 
adaylığı sıfatının kazanılması hem de yöneticilerin niteliklerini 
artırma ihtiyaçlarının karşılanması işlevini görmeye dönük 
eğitim programları Bakanlık tarafından tasarlanmalı ve 
gerçekleştirilmelidir. 

Müdür yardımcılığı eğitim kurumu yöneticiliğinde ilk 
basamak olmalı 

Müdür yardımcılığı, eğitim kurumu yöneticiliği için ilk basamak 
olmalıdır. Müdür yardımcısı olmak için yazılı ve sözlü sınav şartı 
uygulaması devam etmelidir. Liyakat esasına göre seçilen 
eğitim kurumu yöneticileri, okulun ve öğrencinin başarısını 

Eğitim kurumu yöneticiliğinin ön şartı ‘öğretmenlik’ olmalı 

Eğitim kurumu yöneticisi, kurumu yönetmekten, öğretmenleri 
ve diğer eğitim çalışanlarını doğru yönlendirmek ve 
yetiştirmekten sorumludur. Bu nedenle, eğitim kurumu 
yöneticiliğinde, öğretmenlik deneyimine sahip olmak temel 
şart olmalıdır. Raporumuz kapsamında incelenen ülkelerin 
tümünde eğitim kurumu yöneticisi olmak için birinci şartın 
öğretmenlik deneyimi olması, başka arayışların zaman ve 
enerji kaybı dışında sonuç doğurmayacağını teyit ediyor. 

Bakanlık, eğitim yöneticilerinin eğitimini bizzat 
gerçekleştirmeli 

Bakanlık, eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesinde koordinatör 
değil, icracı konumda olmalı; üniversiteleri ya da diğer 
kuruluşları adres göstermek yerine eğitime dair kapasitesini 
yönetici yetiştirmede devreye sokmalıdır. 

Eğitim kurumu yöneticilerinin ücreti kariyer millî eğitim 
uzmanından düşük olmamalı 

Eğitim kurumu yöneticiliği göreviyle sorumluluklar artarken, 
mali ve sosyal haklar artmamakta hatta birim saat başına 
alınan maaş tutarı düşmektedir. OECD ülkeleri arasında, 
ortalama okul müdürü maaşı ile ortalama öğretmen maaşı 
arasındaki farkın en az olduğu ülkelerden biri Türkiye’dir. 
Eğitim kurumu yöneticilerinin maaş ve ücretleri, kariyer millî 
eğitim uzmanlarından düşük olmayacak şekilde artırılmalıdır. 

Eğitim yöneticiliği mevzuat ve uygulamalarında istikrar 
önemli ve gereklidir 

Eğitim kurumu yöneticilerinin seçimine ve görevlendirilmesine 
ilişkin ağırlıkla yönetmelik düzeyinde düzenleme yapıldığı 
görülmektedir. Fakat hiçbir yönetmeliğin yürürlüğe konulduğu 
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yükseltmektedir. En başarılı ve yüksek nitelikli öğretmenleri 
yönetici olarak sisteme katmak için sınav olmazsa olmaz bir 
şarttır. Yazılı ve mülakat komisyonlarının yapacakları tüm 
değerlendirmelerde; liyakat, adalet, hakkaniyet, objektiflik, 
şeffaflık ve etik ilkeler esas alınmalıdır. Müdür yardımcılığı 
dönemi aynı zamanda yoğun mesleki gelişim programının 
uygulandığı bir süreç olarak değerlendirilmelidir. 

‘Yönetim ve Denetim’ alanında yüksek lisans yapanlar 
yazılı sınavdan muaf tutulmalıdır 

Ancak belli bir süre müdür yardımcılığı yapmış olanlar 
eğitim kurumu müdürlüğü sınavına girebilmelidir. ‘Yönetim 
ve Denetim’ alanında doktora veya tezli/tezsiz yüksek lisans 
yapanlar ise yazılı sınavdan muaf tutulmalıdır. 

İdarenin sürekliliği ve istikrarı ilkesi gereği kazanılmış 
haklar korunmalıdır 

Mevcut eğitim kurumu yöneticilerinin müktesep haklarının 
korunması, hukuk devletinin bir gereğidir. Bu nedenle, görevde 
bulunan müdür ve müdür yardımcılarının kazanılmış hakları 
korunmalı ve görevlerine devam etmeleri sağlanmalıdır.
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“Gidemediğiniz yerde esameniz okunmaz, tokalaşmadığınız el de sizinle 

olmaz” anlayışıyla, hem medeniyet coğrafyamıza hasretimizi bitirmek hem 

de dünyanın farklı bölgelerine mesajımızı ülke sınırlarının dışına taşımak, 

çeyrek asırlık birikimimizi eğitim sendikalarıyla paylaşmak, dünyanın farklı 

bölgelerindeki sendikal tecrübelerden istifade etmek için dış ilişkiler birimi 

kurduk. 5 kıtadan 37 ülkeye, 45 sendika ve 2 bölgesel eğitim örgütüne 

ziyarette bulunduk. 5 kıtadan 77 ülkeden 94 sendikayı ve 4 bölgesel eğitim 

örgütünü Türkiye’de ağırladık. 

56 ülkeden 78 sendika ve bir bölgesel örgüt ile iş birliği protokolü 

imzaladık. 11-12 Mart 2016 tarihleri arasında ‘Ata Yurdunda Mehmet Akif 

Ersoy’ uluslararası sempozyumunu Akif’in vatanı Arnavutluk’un başkenti 

Tiran’da organize ettik. 

TODAİE ile birlikte, 18 Eylül 2017’de ve 22 Ocak 2018’de İngilizce, 5 Mart 

2018’de Arapça olmak üzere, üçer hafta süren uluslararası eğitim 

sendikacılığı sertifika programları çerçevesinde 45 ülkeden 49 genç 

sendikacıya sendikacılık eğitimi verdik. Bu vesileyle söz konusu ülkelerle 

gönül köprüleri kurduk. 

31 Ağustos-1 Eylül 2018 tarihleri arasında ‘Küreselleşme, Eğitim ve 

Sendikalar’ uluslararası sempozyumuyla 77 ülkeden 89 sendika ve 4 

uluslararası örgütten 175 yöneticiyi İstanbul’da bir araya getirdik. 

Müktesebatımızı dünya sendikal hareketleriyle buluşturarak, entelektüel 

birikimimizi, sınırları aşan bir ufukla söyleme ve eyleme dönüştürerek, 

yeni bir dünyayı, yeni bir paradigmayı kurmanın alın ve akıl terini dökerek 

yolculuğumuzu sürdürüyoruz.
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- Malezya Ulusal Öğretmenler Birliği (NUTP) 26 Ekim, 
Malezya Sendikalar Kongresi (MTUC) 27 Ekim, Malezya Eğitim 
Enternasyonal Asya Pasifik Bölge Temsilciliği 27 Ekim, 
Malezya Eğitim Organizasyonu (MAE)  28 Ekim 2015 

- Senegal Bağımsız Yükseköğretim Çalışanları Sendikası 
(SAES), Senegal Demokratik Eğitim Çalışanları Sendikası 
(SUDES) 6 Aralık 2015 

- Moritanya Bağımsız Öğretmenler Sendikası (SİPES) ve 
Moritanya Özgür Öğretmenler Sendikası (SLEM) 12 Aralık 2015 

- Arnavutluk Bağımsız Sendikalar Birliği (BSPSH) 26 Mart 2016 

- Çek Cumhuriyeti Moravian Eğitim Çalışanları Sendikası 
(CMOS-PS) 30 Mart 2016 

- Tunus İşçi Birliği/ Genel Eğitim Sendikası (TEGT) 12-13 Nisan 
2016 

- Ürdün Öğretmenler Sendikası (JTS) 21 Nisan 2016 

- Azerbaycan Bağımsız Eğitimciler Sendikası (ATİAHİ) 26 
Nisan 2016 

- Sudan Eğitim Çalışanları Genel Sendikası 29-30 Nisan 2016 

- Polonya Eğitim Sendikası 24-25 Mayıs 2016 

- Burkina Faso Afrikalı Öğretmenler Sendika (SNEA-B), 
Burkina Faso Orta ve Yükseköğretim Sendikası 1 Eylül 2016 

- Fildişi Sahili Ulusal Öğretmenler Sendikası ve Bağımsız 
Ortaöğretim Öğretmenleri Sendikası (SYLEG) 30 Ağustos 2016 

- Rusya Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (ESEUR) 15 Kasım 
2016 

- Arap Eğitim Örgütü ve Lübnan Öğretmenler Sendikası 30 
Mart-1 Nisan 2017 

- Endonezya Öğretmenler Birliği (PGRI), Singapur Malay 
Öğretmenler Birliği ve Singapur Öğretmenler Birliği (STU) (10-
12 Nisan 2017) 

I. ZİYARET ETTİĞİMİZ ve İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI YAPTIĞIMIZ SENDİKALAR
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- Tunus İşçi Birliği/ Genel Eğitim Sendikası (UTT-TEGT) 19-20 
Mayıs 2017 

- Belarus Eğitim, Bilim ve Kültür Çalışanları Sendikası 22-23 
Mayıs 2017 

- Tacikistan Eğitim ve Bilim Sendikası (TUESRT) 29-30 Haziran 
2017 

- Endonezya Öğretmenler Birliği (PGRI) 19-20 Temmuz 2017 

- Uluslararası Filistinli Öğretmenler Birliği (27-30 Temmuz 2017 

- Fas Eğitim Çalışanları Ulusal Sendikası (FNFE-UNTM) 10-12 
Ekim 2017 

- Romanya Bağımsız Eğitimciler Sendikası (FSLİ) 17 Kasım 
2017 

- Bosna-Hersek Bağımsız İlköğretim Sendikası (SSOO) 4 Aralık 
2017 

- Sudan Eğitim Çalışanları Genel Sendikası ve Sudan 
Öğretmenleri Mesleki Genel Birliği 12-13 Aralık 2017

- Senegal Demokratik Eğitim Çalışanları Sendikası (SUDES) 27 
Aralık 2017 

- Pakistan İşçi Federasyonu Eğitim Sendikası ve Pakistan 
Öğretmenler Birliği 23-24 Ocak 2018

- Tayland Öğretmenler Konseyi (KHURUSAPHA) ve Malezya 
Eğitim Sendikası (NUTP) 19-21 Şubat 2018 

- Kosova Eğitim Bilim ve Kültür Sendikası Birliği (SPASHK) 24-
25 Şubat 2018 

- Hırvatistan Öğretmenler Sendikası (CTU) 11-12 Nisan 2018 

- Çad Öğretmenler Sendikası (SET) (15- 16 Nisan 2018 

- Kenya Öğretmenler Sendikası (KNUT) 14-15 Aralık 2018

- Kenya Ortaöğretim Öğretmenler Sendikası (KUPPET) 14-15 
Nisan 2018 
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- Güney Afrika Ulusal Yüksek Öğretim Sendikası (NTEU) 16-17 
Nisan 2018 

- Nijer Eğitimciler Sendikası (SNEN) ve Mali Eğitim Kültür 
Sendikası (SNEC) 23-24 Nisan 2018  

- Özbekistan Eğitim Bilim ve Kültür Çalışanları Sendikası 
(NTUESCWU) 20 Temmuz 2018 

- Moğolistan Eğitim ve Bilim Çalışanlar Sendikaları 
Federasyonu (FMESU) 1-2 Ağustos 2018 

- Kazakistan Eğitim, Bilim ve Kültür Çalışanları Sendikası 
(KTUESW) 14-15 Ağustos 2018 

- Arnavutluk Bağımsız Eğitim Sendikası 19-20 Ekim 
2018 

- Çek Cumhuriyeti Moravian Eğitim Çalışanları Sendikası 
(CMOS-PS 31 Ekim 2018 

- Endonezya Öğretmenler Birliği (PGRI) 29-30 Kasım 2018 

- Kenya Öğretmenler Sendikası (KNUT) 13 Aralık 2018 

- Bulgaristan Eğitim Sendikası 15 Aralık 2018 

Ziyaretimize gelen sendikalar

- Bangladeş Cemaat-i İslami Eğitim Organizasyonu 3 Aralık 
2015 

- Zambiya Profesyonel Öğretmenler Sendikası, Zambiya 
Üniversitesi Akademisyenleri Sendikası ve Zambiya 
Ortaöğretim Öğretmenleri Sendikası 24 Mayıs 2017 

- Arap Eğitim Örgütü (AEO) 25 Ekim 2017 

- Eğitim Enternasyonali Arap Bölgesi, Arap Eğitim Örgütü 
(AEO) ve Arap Öğretmenler Birliği 30 Ağustos 2018 

- Arnavutluk Bağımsız Eğitim ve Bilim Sendikası (SPASH) 31 
Ağustos 2018

- Malezya Eğitim Sendikası (NUTP) 23-24 Temmuz 2018 

- Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Özgür Sendikası 27 
Kasım 2018
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Eğitim ve iş birliği protokolü imzaladığımız 
sendikalar

- Senegal Demokratik Eğitim Çalışanları Sendikası (SUDES) 7 
Aralık 2015 

- Senegal Bağımsız Yükseköğretim Sendikası 10 Aralık 2015 

- Fas Eğitim Çalışanları Ulusal Sendikası (FNFE-UNTM) 12 
Aralık 2015 

- Moritanya Bağımsız Öğretmenler Sendikası (SİPES) 12 Aralık 
2015 

- Moritanya Özgür Öğretmenler Sendikası (SLEM) 12 Aralık 2015 

- Arnavutluk Bağımsız Eğitim Sendikası (SPASH), Bangladeş 
Cemaat-i İslami Eğitim Organizasyonu, Bosna-Hersek 
Bağımsız İlköğretim Sendikası (SSOO), Cezayir Eğitim 
Çalışanları Ulusal Sendikası (SNTE), Cezayir Eğitim Çalışanları 
Ulusal Sendikası (FNTE-UGTA), Kosova Eğitim Bilim ve Kültür 
Sendikası Birliği (SPASHK), Sırbistan Novi Pazar Eğitim 
Çalışanları Bağımsız Sendikası, Hırvatistan Öğretmenler 
Sendikası (CTU), Makedonya Jupa Eğitim Sendikası, Suriye 
Genel Eğitim Sendikası, Avrupa Filistinli Öğretmenler Birliği 
12-14 Şubat 2016) 

- Tunus İşçi Birliği/ Genel Eğitim Sendikası (TEGT) 13 Nisan 
2016 

- Azerbaycan Bağımsız Eğitimcileri Sendikası (ATİAHİ) 26 
Nisan 2016 

- Çad Öğretmenler Sendikası (SET), Sudan Eğitim Çalışanları 
Genel Sendikası, Sudan Yükseköğretim Çalışanları Sendikası 
29 Nisan 2016 

- Arap Eğitim Örgütü (AEO), Bahreyn Eğitimciler Sendikası, 
Lübnan Öğretmenler Sendikası, Kuveyt Eğitim Bakanlığı 
Çalışanlar Sendikası, Ürdün Öğretmenler Sendikası (JTS), 
Sudan Öğretmenleri Mesleki Genel Birliği 28-30 Mayıs 2016 

- Fildişi Sahili Ulusal Öğretmenler Sendikası 30 Ağustos 2016 

- Burkina Faso Afrika Öğretmenler Sendikası (SNEA-B) 1 Eylül 
2016 
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- Cezayir Eğitim ve Yetiştirme Çalışanları Sendikası (UNPEF) 
12 Ekim 2016 

- Cezayir Yükseköğretim Kültür İletişim Çalışanları Sendikası 
13 Ekim 2016 

- Kırgızistan Eğitim Bilim Kültür Çalışanları Sendikası, 
Kuveyt Öğretmenler Cemiyeti (KTS), Malawi Öğretmenler 
Sendikası, Tunus Ortaöğretim Sendikal Meclisi (OTT), Zambiya 
Öğretmenler Sendikası 14-15 Ekim 2016 

- Cezayir Eğitim Sektörü Ulusal Sendikası (SNPAP), Karadağ 
Eğitim Sendikası, Filistin Özel Eğitim Sektörü Çalışanları 
Sendikası, Uluslararası Filistinli Öğretmenler Birliği, Irak 
Öğretmenler Sendikası, Nijer Ulusal Eğitimciler Sendikası 
(SNEN), Nijer Ulusal Eğitim Çalışanları Sendikası, Pakistan 
Yükseköğretim Sendikası, Sri Lanka Öğretmenler Sendikası, 
Sırbistan Eğitim Çalışanları Sendikalar Birliği, Somali Ulusal 
Öğretmenler Sendikası (SUNT) 12-14 Şubat 2017

- Zambiya Profesyonel Öğretmenler Sendikası, Zambiya 
Üniversitesi Akademisyenleri Sendikası, Zambiya Ortaöğretim 
Öğretmenleri Sendikası 24 Mayıs 2017 

- Litvanya Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası 24 Eylül 2017 

- Kenya Ulusal Eğitimciler Birliği (KNUT), Kenya Ortaokul 
Öğretmenler Birliği (KUPPET) 15 Nisan 2018 

- Güney Afrika Yükseköğretim Ulusal Sendikası (NTEU) 17 
Nisan 2018 

- Mali Eğitim Kültür Sendikası (SNEC) 20 Nisan 2018 

- Malezya Eğitim Sendikası (NUTP) 22 Temmuz 2018 

- Benin Ulusal Eğitim Sendikası (SNEP), Cibuti Ortaokul ve 
Lise Öğretmenleri Sendikası (SYNESED), Çek Cumhuriyeti 
Eğitim Çalışanları Sendikası (CMOS PS), Fildişi Sahili Ortaokul 
Öğretmenleri Sendikası (SYLEG), Gambiya Öğretmenler Birliği, 
Gana Eğitim ve Öğretim Çalışanları Sendikası (TEWU), Gine 
Profesyonel Eğitim Sendikaları Federasyonu (FSPE) İran 
İşçiler Birliği, Kazakistan Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası 
(KTUESW), Letonya Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası 
(LIZDA), Moğolistan Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası 
(TUESWM), Namibya Öğretmenler Sendikası (TUN), Nijerya 
Eğitim Sendikası (NUT), Özbekistan Eğitim Bilim ve Kültür 
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- “Arap Dünyasında Eğitime Yapılan Harcamalar ve Eğitime 
Yansıması” sempozyumu-Sudan (11-12 Aralık 2017) 

- “1. Uluslararası Eğitim Olanaklarını Geliştirme Konferansı” 
-Malezya (19-20 Ocak 2018)

- “Profesyonel Öğrenme Topluluğu” uluslararası sempozyumu- 
Tayland (24-26 Ağustos 2018) 

- Kosova Eğitim Bilim ve Kültür Ortak Sendikası’nın (SBASHK) 
7. Olağan Genel Kurulu (24-25 Şubat 2018) 

- Moritanya Çalışanları Konfederasyonu (CNTM) Kongresi (12 
Aralık 2015) 

- Sudan Eğitim Çalışanları Genel Sendikası Genel Kongresi 
(28-30 Nisan 2016)

- Tunus İşçi Birliği Genel Kongresi (19-21 Mayıs 2017)

- Uluslararası Filistinler Öğretmenler Birliği Eğitim Faaliyetleri- 
Lübnan (26-31 Temmuz 2017) 

- Fildişi Sahili Bağımsız Ortaöğretim Öğretmenleri Sendikası 
(SYLEG) Kongresi (8 Ağustos 2017) 

- Bosna-Hersek Federasyonu İlkokul ve Eğitim Bağımsız 
Sendikası’nın 6. Olağan Kongresi (2 Aralık 2017)

- Senegal Demokratik Eğitim Çalışanları Sendikası (SUDES) 
Kongresi (27 Aralık 2017)

- Azerbaycan Hemkarlar İttifakı Kongresi (5 Şubat 2018)

- Romanya Bağımsız Eğitimciler Sendikası (FSLİ) Kongresi (16-
18 Kasım 2017) 

- Endonezya Öğretmenler Birliği’nin (PGRI) 73. Yıl Dönümü 
Etkinlikleri (29-30 Kasım 2018)

- Kenya Eğitim Sendikası Yıllık Teşkilat Buluşması (12-13 Aralık 
2018) 

- Bulgaristan Eğitim Sendikası 35. Konsey Toplantısı (14-15 
Aralık 2018)

- Arnavutluk Bağımsız Eğitim Sendikası 7. Genel Kurulu (18-21 
Ekim 2018)

Çalışanları Sendikası (NTUESCWU), Pakistan Eğitim Çalışanları 
Birliği (TEWU), Rusya Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası 
(ESEUR), Senegal Özgür Eğitimciler Birliği (SELS-A), Tacikistan 
Eğitim ve Bilim Sendikası (TUESRT), Tanzanya Eğitimciler 
Sendikası (TTU), Libya Trablus Öğretmenler Sendikası, Fas 
Demokratik Eğitim Örgütü, Fas Özgür Eğitim Sendikası, Filistin 
Genel Öğretmenler Birliği, Kuzey Irak Öğretmenler Birliği, 
Endonezya Öğretmenler Birliği (PGRI) 30 Ağustos-1 Eylül 2018

- Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Özgür Sendikası 27 
Kasım 2018

Katıldığımız uluslararası faaliyetler

- “Sendikacılık ve Gençlik Birlikte-Hep Beraber Geleceğe” 
uluslararası çalıştayı-Belarus (22-23 Mayıs 2017) 

- “Sosyal Ortaklığın Uygulanmasında Sendikaların Rolü” 
uluslararası konferansı-Tacikistan (29-30 Haziran 2017) 

- “21. Yüzyıl Eğitiminde Karakter Gelişimi” uluslararası 
konferansı- Endonezya (19-21 Temmuz 2017) 
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Uluslararası Eğitim Sendikacılığı   
Sertifika Programı 

18 Eylül 2017

Eğitim-Bir-Sen ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi 
Enstitüsü (TODAİE), “Uluslararası Eğitim Sendikacılığı Sertifika 
Programı” düzenledi. 

20 ülkeden sendika temsilcisinin katıldığı programın açılışında 
konuşan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, uluslararası eğitim sendikalarıyla iş birliğine ve 
tecrübe paylaşımına önem verdiklerini ifade ederek, “Eğitim 
örgütlenmeleri olarak dayanışmamızı, iş birliğimizi, hem 
gelir adaletinin sağlanması hem alın terimizin karşılığının 
alınması hem tecrübe paylaşımının yapılarak iyi örneklerin 
çoğaltılması açısından sürdürmeliyiz. Dünyada huzurun 
sağlanması için en önemli görevi yapan kitle eğitim kitlesi, bu 
konuda en fazla sorumluluk alması gereken örgütlü yapılan 
ise eğitim sendikalarıdır” dedi. 

Huzuru sağlayacak, gözyaşını dindirecek şey alın terinin 
birlikteliğidir

Dünyada bir değişiklik olacaksa, huzur tesis edilecekse, bunda 
en önemli görevin eğitimcilerde, eğitim örgütlenmelerinde 
olduğunu dile getiren Yalçın, şunları söyledi: “Yerküremiz 
sorunlarla boğuşuyor. Açlık, sefalet, savaşlar, terör… 

Dünya birçok sorunla baş etmeye çalıyor. Gökyüzü hepimizi 
kucaklayabilecek kadar geniş, yeryüzü hepimizi barış 
içerisinde yaşatacak kadar büyüktür. Sendikamızın kurucusu 
Mehmet Akif İnan, bir şiirinde şöyle seslenmektedir: 
‘Türkümüz dünyayı kardeş bilendir, gökleri insanın ortak 
tarlası.’ Örgütlenmemiz dünyada çok şeyi değiştirebilecek 
güçte diye düşünüyoruz eğitim sendikaları olarak. Renkleri, 
dinleri, dilleri, ırkları bir tarafa koyarsak ve ortak noktadan 
bakarsak şunu net olarak ifade edebiliriz: Dünyada alın 
terinin rengi her yerde aynı, gözyaşının renginin her yerde 
aynı olduğu gibi. Dünyada huzuru sağlayacak, gözyaşını 
dindirecek şey de alın terinin birlikteliğidir.”

Eğitim sendikalarıyla iş birliği ağımızı her geçen gün 
genişletiyoruz 

“Nerede bir güzellik varsa bunun insanlığın ortak değeri 
olduğunu düşünüyoruz. Eğitim sendikalarıyla karşılıklı 
çalışma prensibi benimseyerek, iş birliği ağını her geçen 
gün genişletiyoruz” diyen Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Buradaki sertifika programına gelen birçok sendikacının 
sendikalarını yerinde ziyaret ettik. Çeşitli toplantılarda 
yeniden bir araya gelmeyi hedefliyoruz.” 

TODAİE Genel Müdürü Prof. Dr. Onur Ender Aslan ise, kamu 
idarelerinin sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapmalarının 
önemli söyledi. Üç hafta süren program, sertifika töreniyle 
sona erdi.

II. ULUSLARARASI EĞİTİM SENDİKACILIĞI SERTİFİKA PROGRAMI
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‘Uluslararası Eğitim Sendikacılığı  
Sertifika Programı’nın ikincisi yapıldı 

22 Ocak 2018 

Eğitim-Bir-Sen ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi 
Enstitüsü (TODAİE), “Uluslararası Eğitim Sendikacılığı Sertifika 
Programı”nın ikincisini düzenledi. 

14 ülkeden 15 sendika temsilcisinin katıldığı programın 
açılışında konuşan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, söz konusu programları, karşılıklı 
kapasite artırımında bulunmak, birbirlerinin birikiminden 
faydalanmak, yeni bir dostluk köprüsü kurmak, bir kardeşlik 
iklimi oluşturmak amacıyla düzenlediklerini kaydetti.  

“Sendikal hareket dünyada hak ve adalet arayışı, huzur 
arayışı, gelirin adil paylaşımı mücadelesi demektir” 
diyen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünya, kapitalist 
politikaların, emperyalist emellerin pençesinde can çekişiyor. 
Aşırı kazanma hırsı, her şeye sahip olma noktasındaki gayret, 
sorunların temelini, en önemli noktasını oluşturmaktadır. 
Önemli olan, insanların ihtiyaçlarını sınırlayabilmesi, 
imkânların ekonomik kullanılabilmesidir. Herkese yetecek 
bir dünya var. Adaleti tesis etmek ve gelir dağılımındaki 
adaletsizliği ortadan kaldırmak önemlidir. Ben sendikaları 
adalet arayışının en önemli, en güçlü, en dinamik yapıları 
olarak görüyorum. Sendikaların kapasitesini birleştirmeden, 
ortak mücadeleyi evrenselleştirmeden dünyada adaleti 
sağlamanın mümkün olmadığını düşünüyorum. Biz evrensel 

bir mücadele veriyoruz ve ortak bir fikrimiz var. Hepimizin ten 
rengi, yüz rengi farklı ama hepimizin alın terinin rengi aynıdır. 
Dolayısıyla bu bir evrensel mücadeledir, mazlum ve mağdur 
adına hak arama mücadelesidir. Hakkını alamayan herkes 
mağdur, hakkı yenen herkes mazlumdur. Bir kişi mağdur ve 
mazlumsa, onun rengi, dini, dili, ırkı, şekli, milliyeti sorulmaz. 
Onun için evrensel bir faaliyeti beraber icra ederek, kapasite 
artırarak, dünyada adaletin tesisi için birlikte mücadele 
edebileceğimiz bir ders ortamındayız.” 

25 bin yetimin umuduyuz 

Eğitim-Bir-Sen’in paydaşı olduğu ‘Her Sınıfın Bir Yetim 
Kardeşi Var’ projesine de değinen Yalçın, “Emperyal güçler 
başka ülkelerde kan dökmeye, çocukları yetim bırakmaya 
devam ediyor. Milyonlarca yetime yenileri ekleniyor. Biz 
sendika olarak, buna bigâne kalmadık, kalmayacağız. Bu 
amaçla başlattığımız yetim projesi devam ediyor. Okullarda 
öğrencilerimiz 1 TL ile yetim kardeşlerine destek olmaya 
çalışıyorlar. Şu ana kadar 25 bin yetimin umudu olduk. Bunu, 
bir kardeşlik köprüsü olduğu için, insanlığa borcumuz olduğu 
için yapıyoruz. Güç birliğini, dayanışmayı daha da artırmalıyız. 
Dünya ne kadar huzurlu olursa, ekmeğimiz o kadar kıymetli 
olacak, iç huzurumuz da o kadar fazla olacak” ifadelerini 
kullandı. 

Aslan: Geleceği birlikte inşa ediyoruz 

TODAİE Genel Müdürü Prof. Dr. Onur Ender Aslan, barış ve 
kardeşlik için böyle programlara ihtiyaç olduğunu ifade 
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ederek, “Birbirimizi ne kadar çok tanırsak gönül coğrafyamız 

o kadar genişler, birbirimize husumet değil, dostluk besleriz. 

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen, dünyanın 5 bin km ötesinden 

sizleri getirebilen bir networke sahiptir. Bana göre Türkiye’de 

diğer sivil toplum örgütlerine başlı başına örnektir. Bu, sözle 

olmaz, görüldüğü gibi icraatla oluyor. Geleceği birlikte inşa 

ediyoruz” dedi.

Emek örgütleri arasındaki iş birliği yarınlarımızı 
daha güçlü kılacak 

5 Mart 2018

Eğitim-Bir-Sen ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi 
Enstitüsü (TODAİE), “Uluslararası Eğitim Sendikacılığı Sertifika 
Programı”nın üçüncüsünü düzenledi. Afrika Sendikalar Birliği 
Örgütü (OATUU) Genel Sekreteri Arezki Mezhoud, Genel 
Başkan Yardımcısı Yusuf Abdulkerim ve Genel Sekreter 
Yardımcısı Emmanuel Nzunda’nın da hazır bulunduğu açılışta 
konuşan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, sendikalar arası iş ve güç birliğinin artmasına katkıda 
bulunan programlarda paylaşılan tecrübelerin yarınlarımızı 
daha güçlü kılacağını dile getirdi. Yalçın, özel ve güzel bir 
toplantı daha gerçekleştirdiklerini belirterek, ilk defa sendikal 
bir eğitim programını Arapça yaptıklarını söyledi. 

Uluslararası eğitim sendikalarıyla iş birliğine ve tecrübe 
paylaşımına önem verdiklerini belirten Yalçın, “Bu tür 

eğitim programları, birbirimizi daha iyi anlamamıza, emeğin 
sorunlarına ortak çözümler geliştirmemize vesile olan 
ortamlardır” dedi. 

Sendikal alana ilişkin tecrübeler bizim için son derece 
kıymetlidir 

Eğitim sendikalarıyla bir araya gelmeyi önemsediklerini, 
karşılıklı çalışma prensibini benimseyerek iş birliği ağını 
her geçen gün genişlettiklerini ifade eden Yalçın, “Gelir 
dağılımında adaletsizlik hat safhada, çözüme kavuşturulması 
gereken pek çok sorun var. Önemli bir kısmı ortak olan bu 
sorunlara kalıcı çözümler bulabilmemiz için güçlerimizi 
birleştirmemiz, birlikte hareket etmemiz gerekmektedir. Bu 
bağlamda çaba harcıyoruz” şeklinde konuştu. 

“Bundan önceki eğitimlere katılanlardan yedi kişi şu anda 
burada yüksek lisans yapıyor” diyen Yalçın, şöyle devam 
etti: “Bundan sonraki eğitimlerde, bu programlara katılan 
arkadaşlarımızın bilgi ve tecrübesinden de istifade etmeye 
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Mezhoud: Yaptığınız iş çok değerlidir

Afrika Sendikalar Birliği Örgütü (OATUU) Genel Sekreteri 
Arezki Mezhoud ise, eğitim programının açılışına katılmaktan 
mutluluk duyduklarını belirterek, şöyle konuştu: 

“Binlerce kilometre gelerek sizlere konuk olduk. Çünkü 
çalışanlar arasında barış, arkadaşlık ve kardeşliğe inanıyoruz. 
Ben de burada, bu eğitim programında buluştuğumuz için 
çok mutluyum. İnsanlık cehaletten bilimle kurtuldu. İçinde 
bulunduğumuz kötü şartlardan, uğradığımız zulümden 
bilim ve marifetle kurtulacağız. Sizi böyle güzel bir eğitim 
programını organize ettiğiniz için kutluyorum. Yaptığınız iş 
çok değerlidir.”

çalışacağız. Çünkü sendikal alana ilişkin Sudan’ın, Mali’nin, 
Cezayir’in ve diğer Afrika ülkelerinin tecrübeleri bizim için 
son derece kıymetlidir. Ciltler dolusu kitaptan ziyade sizlerin 
anlatacağı bir anı bile daha vurucu olabilir. Eğitimimizin 
verimli geçmesini diliyorum.” 

Aslan: Kitlelerin birbirini tanımasına yardımcı oluyoruz 

TODAİE Genel Müdürü Prof. Dr. Onur Ender Aslan, yapılan 
eğitimin önemine değinerek, “Bu eğitim gerçekten çok 
önemlidir. Biz çevre coğrafyamızda birbirimizi tanıyoruz. 
Özellikle dost ve kardeş ülkeler bu eğitimlerde hepsinin 
üzerinde bir yere sahiptir. Biz geleceğin tohumlarını burada 
atıyor, geleceğimizi inşa ediyoruz. Birbirlerini tanımayanlar 
birbirleri ile aynı yöne de baksalar bir süre sonra düşman 
olurlar. Dolayısıyla biz kitlelerin birbirini tanımasına yardımcı 
oluyoruz” dedi. 
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