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Modernite sonrası eğitim, kitleleri yönetmek ve yönlen-

dirmek için ideolojik bir aparat olarak kullanılagelmiş; 

felsefesinden sistemine aynı modelden devşirilen bu 

yaklaşım uzun yıllar boyunca ülkemizde de benimsen-

miştir. Milletin değerlerine yabancı fikir ve tasavvurun 

belirleyici olduğu bu model ile nesiller değerlerinden 

koparılma ve köksüzleşme uçurumunun kenarına itil-

miştir. 2000’den sonra uygulanan görece olumlu politi-

kalara rağmen eğitim sistemi ideolojik yapısından kur-

tulamamıştır. Palyatif müdahalelerle belirli bir mesafe 

alınabilmişse de yapısal dönüşüm gerçekleştirilmedi-

ğinden, mevzuatından müfredatına bütün bir eğitim 

sistemi hâlâ eski kalıplarından kurtulabilmiş ve kendini 

bulabilmiş değildir. Bu bağlamda eğitim sistemimiz, 

uzun erimli bir planlama, geleceği inşa edebilecek bir 

tasavvur ve ufukla ciddi bir reforma tabi kılınmaya ihti-

yaç duymaktadır. Esas alınması gereken husus, akade-

mik başarının yanında medeniyet değerlerimizin öner-

diği insan tipini yetiştirmektir. Eğitim sisteminin de-

ğerlerimize yabancılaştığı, eğitimin ideolojik hedeflere 

kurban edildiği bir süreçte, eğitimin sorununun binalar, 

teknik donanım ve fiziki şartlardan öte paradigmadan 

kaynaklandığını gören ve “Eğitimimizin tamire değil 

imara; tamirciye değil mimara ihtiyacı bulunmaktadır” 

tespitini yapan Mehmet Akif İnan ve bir grup arkadaşı 

14 Şubat 1992’de, tarihi değiştirecek adımı atarak Eği-

tim-Bir-Sen’i kurdular. Eğitim-Bir-Sen’in kuruluşu, “Gel 

kurut bu çağın kargaşasını/ Seninle beklenen şimdi 

şafaktır” dizelerinde ifadesini bulan, ülkeye şafağı sök-

türen bir diriliş muştusudur. Eğitim-Bir-Sen’in kuruluşu, 

umudun bir ırmak olup çağıldaması, özgürlüğün, hak-

kın ve adaletin haykırılmasıdır. 

Yeşerttiği umudun bu denli yüksek, boğuştuğu ka-
ranlığın da o nispette kesif olduğu bir vasatta kurulan 
Eğitim-Bir-Sen’in faaliyet alanı sadece eğitim çalışanla-
rının mali ve sosyal hakları ile sınırlı olmadı. Zamanı ve 
mekânı bütünsel kavrayan bir medeniyeti tevarüs etmiş 
olmanın kazandırdığı bilinçle kompartımanlara ayırma-
dan hayatın her alanına dokunan bir duruşu benimse-
yen; insanı, emeği, hakkı, hakikati ve adaleti merkeze 
koyan mefkûresiyle Eğitim-Bir-Sen, emekçiye ve mille-
te kaybettirip ideolojisine kazandıran sakil sendikacılık 
anlayışının yerine ‘kaybedeni olmayan kazanım’ ilkesini 
hâkim kıldı ve kurulduğu andan itibaren, sendikal alanla 
sınırlı kalmayan büyük bir dönüşümün miladı oldu. 

Eğitim-Bir-Sen’in kuruluşu, Akif İnan’ın “Bir adım 
atarsak kafes kırılır/ Belki birden erir zincirlerimiz” 
dizelerinde ifade ettiği umudun dirilişi, milletin içine 
hapsedilmeye çalışıldığı kafeslerin kırılışı, tasavvur ve 
tefekkürümüze vurulmuş zincirlerin eriyişidir. Eğitim-
Bir-Sen, sendikal mücadelede elde ettiği kazanımlarla 
ve toplu sözleşmeye geçişte oynadığı rolle sendikal 
mücadelede yeni bir devri başlatırken; vesayet düze-
ninin değişmesinde, temel insan hak ve özgürlüklere 
vurulan prangaların kırılmasında, ülkenin demokratik-
leşmesinde de ortaya koyduğu katkıyla sosyo-politik 
dönüşümün öznesi olmuştur. 

30 yılı geride bıraktığımız mücadele tarihimizin her dö-

nemi başarılarla doludur. 6. Genel Kurul dönemi boyun-

ca da ilkesel ve paradigmal çizgimizi sürdürdük. Örgüt-

lü gücümüzü büyüttük, yeni hizmet binamızla birlikte 

kurumsallaşmamızı geliştirdik ve kazanımlarımızda 

çıtayı çok daha yukarılara çıkardık, daha uzak ufukları 

menzil edindik. 

SUNUŞ

MEFKÛREMİZ HAKİKAT, İSTİKAMETİMİZ HAK, EMEK VE ADALET
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Son birkaç yıla damgasını vuran kovid-19 salgını hem 

yüz yüze çalışmalarımızı olumsuz etkiledi hem de ülke-

nin ekonomik yapısını derinden sarstı. Bu süreç devam 

ederken patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı enflasyo-

nist bir ekonomik tabloyu doğurdu. Bütün bunların ya-

nında Elazığ ve İzmir depremleri, büyük sel baskınları 

ve yangınlar süreci daha da zorlaştırdı. Bu süreçte ör-

gütlü gücümüz ve istişarî mekanizmalarımızdan güç al-

dık. Bir yandan eğitim çalışanlarının haklarını korumaya 

çalışırken, bir yandan da pandemide, doğal afetlerde 

ve mazlum coğrafyalarda mağdur olan kardeşlerimize 

destek olduk. Temel şiarımız olan üyeye, ülkeye, yerkü-

reye yönelik faaliyet çizgimizi sürdürdük. 

‘İçimize, işimize, dışımıza yolculuk’ şeklinde formüle 

ettiğimiz yol haritamızın gösterdiği güzergâhta yeni 

başarı öyküleri yazdık. İçimize yolculuk hikâyemizde, 

çekirdeği çelikleştirmek için onlarca eğitim yaptık. 

Mehmet Akif İnan Vakfı (MAİV) Eğitim Akademisi ta-

rafından yeni eğitimler başlattık, 13 bin 430 öğretmene 

eğitim verdik. Bu dönem hizmete açtığımız EBS Konu-

kevi ve otelimizle, İstanbul’da yakında açacağımız mi-

safirhanemizle, uhdemize aldığımız Mehmet Akif İnan 

Vakfı ile, şubelerimize ait mülkiyetlerimizle kurumsal-

laşma ve kurumlaşmada çok büyük mesafe katettik.

İstişarenin bereketine, ortak aklın gücüne olan inan-

cımızdan pandemi şartlarında dahi taviz vermedik, 

istişarî mekanizmalarımızı her şartta işletmeye devam 

ettik. Teşkilat buluşmalarımızı, yüz yüze yapamadığı-

mız zamanlarda video konferanslarla gerçekleştirdik. 13 

Başkanlar Kurulu, 4 Türkiye Buluşması toplantısı yaptık. 

Zorunlu Organlar Toplantısı, Basın ve İletişimden So-

rumlu Şube Başkan Yardımcıları Eğitim ve İstişare 

Toplantısı, Mali İşler ve Denetleme Kurulları Eğitim ve 

İstişare Toplantısı, İLKSAN il delegesi olan üyelerimizle 

istişare toplantısı gibi geniş çaplı toplantılar düzenle-

dik. 15 ilde şube başkanları, yönetim kurulları, denetle-

me ve disiplin kurulu üyeleri, ilçe temsilcilik yönetimleri 

ve kadın komisyonlarının katılımıyla bölge toplantıları 

yaptık. 

30. Yıl Vefa Buluşması, ‘Vefatının 10. Yılında Öğretmen 

Sendikacı Erol Battal’ paneli ve Mithat Sevin’i anma 

programı düzenleyerek, İdlib’de hizmete açtığımız oku-

la Mithat Sevin adını vererek vefa medeniyetinin mün-

tesipleri olmanın gereğini yerine getirdik. 

Dışımıza yolculuk hikâyemizde, kireçle boyanmış beyaz 

taşları aştık. Sınırları aşan bakış açısıyla; tarihî derinli-

ğimiz, güçlü vizyonumuz ve gelecek tasavvurumuzla 

yepyeni bir sendikal kimlik inşa ettik. 5 kıtadan 27 ülke-

den, 31 sendika ve bir bölgesel eğitim örgütüne ziyaret-

lerde bulunduk. 6 ülkeden 6 sendikayı Türkiye’de ağır-

ladık. 60 ülkeden 83 sendika ve bir bölgesel örgüt ile iş 

birliği protokolü imzaladık, uluslararası sempozyumlar 

yaptık. Memur-Sen’in öncülüğünde Uluslararası Emek 

Konfederasyonu’nu (ILC) kurduk ve ILC’nin eğitim sen-

dikaları örgütlenmesini oluşturmak için kolları sıvadık. 

İşimize yolculuk hikâyemizde, raporlar, odak analizler 

araştırmalar, süreli yayınlar, sempozyumlar, bilimsel 

kongrelerle sözü yükselttik. Yeni kazanımlarla kazanım 

sayımızı 103’e çıkardık. Öğretmenlerin bir meslek ka-

nununa sahip olması için ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu 

Taslak Önerisi’ hazırlayarak bakanlığa takdim ettik ve 

kanunun çıkmasında özne olduk. Her ne kadar iyileştir-

meye açık tarafları olsa da meslek kanunuyla; içerdiği 

3600 ek gösterge, kariyer sistemi, uzman ve başöğ-

retmenlik sistemi, uzman öğretmenlik/başöğretmenlik 

için öngörülen tazminat oranlarının artırılması, aday 

öğretmenlik sınavının kaldırması gibi önemli kazanım-

lar ürettik. Ayrıca, bu dönemde gerek toplu sözleşme 

gerek dava gerekse sosyal diyalogla; sözleşmelilerin 

kadroya geçirilmesi, 50/d’li araştırma görevlilerinin 

33/a’ya geçirilmesi, öğretmen ve öğretim elemanı ek 

ödemelerinin artırılması, sınıf öğretmenlerine haftada 

iki saat ilave ek ders ücreti ödenmesi, yüz yüze eğitimin 

yapılamadığı pandemi döneminde ek ders ücretlerinin 

ödenmesi gibi çok sayıda yeni kazanıma imza attık. 

Sorunları sıralamakla yetinmeyen, çözüm önerileri de 

sunan bir sendika olarak hazırladığımız onlarca raporla, 

çalıştaylarla, kongre ve sempozyumlarla hizmet kolu-
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muzun her alanına dair akademik literatüre katkı, kamu 

politikalarına yol gösterici çalışmalar gerçekleştirdik. 

Ürettiğimiz kitap, dergi, süreli-süresiz yayınlarla mük-

tesebatımızı güçlendirdik. 

Akademik sendikacılığımızı aksiyoner sendikacılıkla 

taçlandırdığımız miting, açıklama ve iş bırakma eyle-

meleriyle eğitim çalışanlarının haklarını savunduk; enf-

lasyona karşı alın terimizin hakkını istedik, öğretmen 

atamalarında sayının artırılmasını talep ettik, şiddete 

dur dedik. Refahtan payımızı almak için Anadolu Mey-

danı’nda on binleri bir araya getirdik, emekçinin bay-

ramını Şanlıurfa’da meydanlarda kutladık. Mazlumların 

sesi olduğumuz eylemlerle ve mağdurlara yaptığımız 

yardımlarla çağa ve topluma şahitlik ettik. Çoban-

bey’den İdlib’e, Cerablus’tan Reyhanlı’ya okullar, misa-

firhaneler, yetimhaneler inşa ederek Suriyeli yetimlere, 

çocuklara okul, sığınma ve barınma imkânı sunduk. 

“Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesiyle 5 kıtada 

binlerce yetimin hamisi olduk. 

Sendikalı kadından sendikacı kadına geçişte önemli bir 

misyon yüklenen Kadınlar Komisyonumuzla teşkilata 

zindelik, sahaya hareket kattık. Geleceğimize yatırımın 

öncelikle gençliğe yatırım olduğunun bilinciyle hare-

ket ettik ve yeni Akif İnanlar, Erol Battallar yetişmesi 

için Genç Memur-Sen’le birlikte ‘Bir Bilenle Bilge Ne-

sil’ projesiyle 450 bine yaklaşan öğrenciye 1.620.000 

kitap dağıtarak ve okutarak kültürel soykırıma karşı 

‘Diriliş Nesli’ni yetiştirme azmini kuşandık. 

Neoliberal kültür kuşatmasına karşı kadimden besle-

nen değerlerimizle özgün kültürümüzü destekleyecek 

çalışmalar gerçekleştirdik. ‘Eğitimden Bir Kare’ fotoğ-

raf yarışmasını her yıl düzenlemeye devam ederken, 

‘Eğitim’ temalı kısa film yarışmamızı da sürdürdük.

Yeni ufuklardan yeni umutlara doğru kararlılıkla sür-

dürdüğümüz yürüyüşümüzü daha kurumsal bir Eği-

tim-Bir-Sen, daha fazla kazanım, daha yüksek mem-

nuniyet, daha güçlü teşkilat ve daha uzak ufukları 

menzil kılmak için gayret sarf ediyor; örgütlü gücü-

müz, yüksek deneyimimiz ve entelektüel birikimimizle 

yeni seferlere, yeni başarılara doğru hep birlikte yol 

alıyoruz. 

Ali YALÇIN
Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen 

Genel Başkanı
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Genel Başkan Yardımcısı 
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Genel Başkan Yardımcısı 

(Hukuk ve Toplu Sözleşme)

Muammer KARAMAN
Genel Başkan Yardımcısı 

(Mali İşler)

Atilla OLÇUM
Genel Başkan Yardımcısı 
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Ali YALÇIN
Genel Başkan

GENEL YÖNETİM KURULU
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Murat ALTUĞ
Üye

Abdülaziz AYDIN
Üye

GENEL DENETLEME KURULU ÜYELERİ

Ramazan ACAR
Üye

İbrahim BAHŞİ
Üye

İdris ŞEKERCİ
Başkan
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Mustafa Sami ÇETİN
Üye

Uğur KOLSUZ
Üye

Mustafa KARATAŞ
Üye

Mahmut KAHRAMAN
Üye

Ali DENİZ
Başkanı

GENEL DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ
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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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ADANA 1 MEHMET SEZER

ADANA 2 MEHMET BENLİ

ADIYAMAN ALİ DENİZ

AFYONKARAHİSAR 1 MUSTAFA ARSLAN

AFYONKARAHİSAR 2 VEHBİ GÜLSEREN

AĞRI SÜLEYMAN GÜMÜŞER

AKSARAY 1 MURAT GÖRMEZ

AKSARAY 2 MURAT ALTUĞ

AMASYA KEREM CAMCI

ANKARA 1 NEVZAT ÖYLEK

ANKARA 2 LEVENT KÖSE

ANKARA 3 ZAHİT ŞAHİN

ANKARA 4 TEKİN KORKU

ANKARA 5 YILMAZ KARATAŞ

ANKARA 6 UĞUR KOLSUZ

ANTALYA EYUP BÜLENT MİRAN

ARDAHAN MEHMET SERKAN KARATAŞ

ARTVİN İBRAHİM İNCE

AYDIN 1 FATİH TAŞPINAR

AYDIN 2 FATİH ABBAK

BALIKESİR 1 ERCAN KURTER

BALIKESİR 2 İBRAHİM AYDIN

BARTIN MUHAMMET AKÇA

BATMAN ŞEHMUZ ÖNLÜ

BAYBURT KENAN TURAN

BİLECİK AHMET SELÖZ

BİNGÖL 1 YUNUS KAVA

BİNGÖL 2 HÜSEYİN ÇALDAK

BİTLİS CABİR DURAK

BOLU 1 AHMET KOÇAK

BOLU 2 TAHİR DÜŞ

BURDUR MURAT BULUT

BURSA 1 RAMAZAN ACAR

BURSA 2 ERKAN SUVEYDAS

ÇANAKKALE 1 RESUL CAN

ÇANAKKALE 2 MESUT KASAP

BAŞKANLAR KURULU
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ÇANKIRI AHMET DÖNMEZ

ÇORUM FATİH OKUMUŞ

DENİZLİ 1 FEYZULLAH ÖSELMİŞ

DENİZLİ 2 MEHMET BAYSAL

DİYARBAKIR 1 RAMAZAN TEKDEMİR

DİYARBAKIR 2 YÜKSEL GÜMÜŞ

DÜZCE İSMAİL ATAY

EDİRNE ERDİNÇ DALGIÇ

ELAZIĞ 1 İBRAHİM BAHŞİ

ELAZIĞ 2 HALUK ARAS

ERZİNCAN 1 NEBİ GÜL

ERZİNCAN 2 BARIŞ ABAK

ERZURUM 1 HÜSREV YAŞA

ERZURUM 2 MUSTAFA KARATAŞ

ESKİŞEHİR 1 İBRAHİM AKAR

ESKİŞEHİR 2 ARZU ÇİÇEK

GAZİANTEP AHMET GÖK

GİRESUN MUHAMMET SARI

GÜMÜŞHANE ERGİN ASLAN

HAKKARİ NİHAT GÜR

HATAY 1 İSMAİL BAYRAKDAR

HATAY 2 MUSTAFA BENLİ

IĞDIR 1 ERKAN ÇİĞDEM

IĞDIR 2 SERVET TÜRKAN

ISPARTA 1 SELAMİ KILINÇ

ISPARTA 2 AHMET HAYRETTİN TUNCAY

İSTANBUL 1 MÜKREMİN KÖSE

İSTANBUL 2 MAHMUT AKAY

İSTANBUL 3 EROL ERMİŞ

İSTANBUL 4 TALAT YAVUZ

İSTANBUL 5 YUSUF SABAZ

İSTANBUL 6 İDRİS ŞEKERCİ

İSTANBUL 7 MUSTAFA BEYAZATLI

İSTANBUL 8 YUSUF ZEREN

İSTANBUL 9 BİLAL BOZKURT

İZMİR 1 ALİ KAYA
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İZMİR 2 SEVGİ KOCAOĞLU

KAHRAMANMARAŞ 1 ABDÜLAZİZ AYDIN

KAHRAMANMARAŞ 2 VELİ ABA

KARABÜK 1 ZEKİ ÖZ

KARABÜK 2 SERDAR YÜCE

KARAMAN RECEP KAYA

KARS AHMET ALTUN

KASTAMONU ORHAN SANCAKTAROĞLU

KAYSERİ 1 MEHMET EMİN ASLANTÜRK

KAYSERİ 2 NURETTİN ÖZBEK

KIRIKKALE 1 YASİN PEKUZ

KIRIKKALE 2 MURAT ŞAHİN

KIRKLARELİ SELAHATTİN KARANFİLER

KIRŞEHİR FATİH MEHMET YAVUZ

KİLİS BEKİR ŞEN

KOCAELİ 1 ŞAHİN YAŞLIK

KOCAELİ 2 DÜRDANE KANLIKAVAK

KONYA 1 NAZİF KARLIER

KONYA 2 ŞENOL METİN

KÜTAHYA 1 FATİH KÖSE

KÜTAHYA 2 RAFET KELEŞ

MALATYA 1 HÜSEYİN SÖYLEMEZ

MALATYA2 AZİZ DİNÇER

MANİSA MESUT ÖNER

MARDİN 1 ABDULSELAM DEMİR

MARDİN 2 FASİH DİNÇ

MERSİN 1 ABDULLA ÇELİK

MERSİN 2 ÖMER ÖZBİLEN

MUĞLA1 ÖNDER UÇAK

MUŞ 1 MAHİR BARIŞAN

MUŞ 2 TURAN GÜLER

NEVŞEHİR HARUN ÖCAL

NİĞDE HASAN ORHAN

ORDU İSMAİL ÇELENK

OSMANİYE MAHMUT KAHRAMAN

RİZE 1 SEYFETTİN AFACANLAR
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RİZE 2 MUSTAFA TÜRÜT

SAKARYA 1 MURAT MENGEN

SAKARYA 2 İSMAİL AKYÜZ

SAMSUN 1 HAMDİ YILDIZ

SAMSUN 2 TEVFİK YILMAZ DEMİR

SİİRT MURAT ŞEKER

SİNOP RAMAZAN ÇELİK

SİVAS 1 HALİL İBRAHİM TEMİZ

SİVAS 2 YÜKSEL AYDIN

ŞANLIURFA 1 İBRAHİM COŞKUN

ŞANLIURFA 2 MUSTAFA SAMİ ÇETİN

ŞIRNAK ABDULLAH ÇATI

TEKİRDAĞ FERRUH TOPUZ

TOKAT 1 ŞABAN CEYLAN

TOKAT 2 MEHMET DEMİRTAŞ

TRABZON 1 MEHMET KARA

TRABZON 2 ÖZER PANK

TUNCELİ BÜLENT KAR

UŞAK BİLAL KARA

VAN 1 MEHMET ALİ UCA

VAN 2 HASAN ÇİÇEK

YALOVA AHMET KOTCİOĞLU

YOZGAT A. KENAN ŞEREFLİ

ZONGULDAK 1 KAMURAN AŞKAR

ZONGULDAK 2 ERDOĞAN BAŞAR
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AĞRI ABDURRAHMAN ASLAN

ANKARA 1 YÜKSEL HAŞLAK

ARDAHAN ERDİNÇ ÇAKMAK

BALIKESİR 1 MEHMET ÇABUK

BATMAN MEHMET ERGİN

ÇORUM TEKİN ÇINAR

DÜZCE ÖMER FARUK ÇELEBİ

GÜMÜŞHANE HABİB TANIŞ

HAKKARİ ŞANSER KUTLUK

IĞDIR 2 KEMAL KARATAŞ

ISPARTA 1 HÜSEYİN ARSLAN

ISPARTA 2 ABDÜLKADİR BULGURCU

İSTANBUL 2 RIFAT KAVAK

KAHRAMANMARAŞ 2 HASAN FURKAN

KARS MAHMUT KAAN İLGAR

KAYSERİ 1 AYDIN KALKAN

KAYSERİ 2 İBRAHİM ALTIPARMAK

KOCAELİ 2 EDNAN AYVAZ

MALATYA 2 YAŞAR SAKAR

MARDİN 2 MUSTAFA ÖZTÜRK

NEVŞEHİR MUSTAFA ÇİFTCİ

SİVAS 2 ZAFER YILDIZ

VAN 2 MEMET KİMYA

BAYRAĞI DEVREDEN BAŞKANLARIMIZ
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Eğitim alanına ve eğitim çalışanlarına ışık tutan, eğitim 

ve eğitimcilerle ilgili yapılan çalışmalara kaynak olan 

süreli ve süresiz yayınlarımız, sendikal çalışmalarımızda 

çok önemli bir yer tutmakta; kapsamı ve hazırlanma-

sındaki profesyonellikle takdir edilmektedir. 

Seri numaralı, ISBN ve ISSN kayıtları tutularak hazırla-

nan yayınlarımız, eğitim camiası ve akademik çevreler 

için, kamu sendikacılığı alanında önemli birer kaynak 

niteliğindedir. Genel Merkezimizin hazırladığı dergi, 

bülten ve kitaplarımızın masrafları, öz kaynaklarımız-

dan karşılanmaktadır. Ücretsiz olan yayınlarımız, aynı 

zamanda sitemizde de PDF formatında yer almakta-

dır. 

6. Olağan Genel Kurul’dan beri 13 adet kitap, 12 sayı 

Eğitime Bakış Dergisi, 8 sayı Hakemli Eğitim ve İnsani 

Bilimler Dergisi, 6 sayı Genel Merkez Haber Bülteni, on-

larca afiş ve broşür yayımlanmıştır. 

I.KİTAPLARIMIZ

BASINDA EĞİTİM-BİR-SEN 2019

BASINDA EĞİTİM-BİR-SEN 2020

BASINDA EĞİTİM-BİR-SEN 2021

BASINDA EĞİTİM-BİR-SEN 2022 

Eğitim-Bir-Sen, eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolu-

nun genel yetkili sendikasıdır. 429 bin 792 üye sayısıyla, 

yaptığı çalışmalar ve etkinliklerle sadece mesleki bir ör-

gütlenme değil, aynı zamanda birikimini içinde yaşadı-

ğı topluma yansıtmak bağlamında bir sivil oluşum olan 

Eğitim-Bir-Sen olarak, yazılı basında çıkan haberleri-

mizden 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. 

Eğitim-Bir-Sen’in etkisi, gücü ve büyüklüğü, dünü ile 

bugünü arasındaki tutarlılık, sendikal kuşaklar arasında 

kurduğu köprü, bütün kuşakların aynı amaç ve idealler 

uğruna verdiği mücadeledir. Büyük kurumlar, zamana, 

onun ruhunu okuyarak, hakikatin sorumluluğunu taşı-

yarak bakar. İdealleri, gündelik amaçlara, dar açılara, 

küçük hesaplara takılmadan yol almalarını sağlar. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, zaten tarihin kaydettiği birikim 

ve tecrübelerimizi daha görünür, erişilebilir kılmak, ka-

lıcı değere dönüştürmek için kayıt altına alıyoruz. Her 

yıl düzenli olarak faaliyetlerimizin özeti niteliğinde ya-

yımladığımız almanaklar, sadece kurumsal hafızamız, 

dilimiz, tavrımız, yolumuz, geçmişimiz, aklımız ve kim-

liğimiz için değil, yasaklarla sınırlanan zorlu yıllardan 

yasalarla kazanımları genişlemiş yeni Türkiye’nin yakın 

tarihi adına da önemli birer kaynaktır. 

Hafıza kaybı olmaması için belirli aralıklarla hafıza kay-

dı gerekir. Sendikamız, kayda değer birçok kazanıma 

KİTAPLARIMIZ
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Akif İnan’ın eserlerini, sendikacılığımızın özünü besle-

yen ve koruyan bir imkân olarak görüyor, bu manada 

yayımlamayı hem vefakârlığımızın hem de vazifeşinas-

lığımızın bir gereği addediyoruz. 

imza attığı bir dönemde, Türkiye’nin daha sivil, daha 

demokratik ve daha özgür olması için mücadele verir-

ken, kamuoyu oluşturma ve gündem belirleme nokta-

sında da farkını ortaya koymuş, etkinliklerimizle basın 

organlarında önemli oranda yer almıştır. 

2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında farklı konularda pek 

çok haberimiz yazılı basında yer almıştır. Bu yayın faa-

liyetinin gelecekte Eğitim-Bir-Sen’i kısa yoldan kavra-

mak isteyenler için bir imkân olacağına inanıyoruz. 

NECİP FAZIL GÜNÜMÜZ ŞİİRİNİN 

TEMEL KOYUCUSU / Mart 2020

DIŞARIDA BIRAKILMIŞ ŞİİRLER / Mart 2020

PORTRE GÖLGELERİ 1. CİLT / Mart 2020

PORTRE GÖLGELERİ 2. CİLT / Mart 2020

İZ BIRAKAN ÖĞRETMEN 1. CİLT / Mart 2020

İZ BIRAKAN ÖĞRETMEN 2. CİLT / Mart 2020

Kültür, sanat ve edebiyat dünyasının müessir kalemi, 

salonların ve meydanların gür sesli hatibi, öğrencileri-

nin müşfik ve yol gösterici öğretmeni, Eğitim-Bir-Sen’in 

kurucusu Mehmet Akif İnan, çok yönlü bir şahsiyetti. 

60 yıllık ömrü boyunca uğraşı alanları itibarıyla tavsif 

edilecek olursa, şair, yazar, öğretmen, sendikacı, mü-

tefekkir, yayıncı, hatip, kelimeleriyle ifade edilebilecek 

çalışmalar içerisinde oldu.

Eğitim-Bir-Sen olarak, Mehmet Akif İnan’ın mücadele-

sinin mirasçıları sıfatıyla vefatından itibaren, onun eser 

olarak bıraktıklarını mücadelemizin güçlü bir zemini 

olarak değerlendirmek üzere geçmişten bugüne çeşitli 

çalışmalar gerçekleştirdik. 

Son dönemde, Mehmet Akif İnan’ın kitaplaşmamış ya-

zılarını kitaplaştırmak üzere çabalarımızı sürdürdük. Bu 

çabaların semeresi olarak, Mehmet Akif İnan külliya-

tına dört kitap daha ekledik. “Dışarıda Bırakılmış Şiir-

ler”, “Necip Fazıl -Günümüz Şiirinin Temel Koyucusu”, 

“Portre Gölgeleri 1” ve “Portre Gölgeleri 2” kitaplarını; 

Akif İnan’ın öğretmenliğine tanıklık yapan öğrencileri-

nin, meslektaşlarının yazılarının yer aldığı “İz Bırakan 

Öğretmen Mehmet Akif İnan” kitabını yayımladık. 



YAYINLARIMIZ 24 | 25

amacıyla düzenlediğimiz “Kuşaktan Kuşağa Sendikal 

Hatıralar” yarışmasına gönderilen eserlerden dereceye 

giren ve değerlendirmeye lâyık görülenleri kitaplaştır-

dık. Birebir yaşanmış hatıralardan oluşan bu eserdeki 

zengin malzeme, Eğitim-Bir-Sen’in kimliğinin, gelene-

ğinin, ilkelerinin asla karartılmayacak açıklıkta aydınlık 

kalmasına kaynaklık edecektir. 

ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN SINAVA HAZIRLIK 

KİTABI

Mart 2020-2021 

Eğitim çalışanlarının mali, özlük ve sosyal haklarını sa-

vunmanın yanı sıra, akademik ve bilimsel yaklaşıma 

sahip hizmet sendikacılığının da en önemli temsilcisi 

olduk. Bu çerçevede, enerjimizi kısır çekişmelere sarf 

etmektense sorunların çözümüne harcamayı tercih et-

tik, üyelerimize ve eğitim çalışanlarına hizmet üretmeyi 

amaç edindik. Aday öğretmenlerin adaylığının kaldırıl-

masına yönelik yapılan sınavdan önce ‘Aday Öğretmen-

ler İçin Sınava Hazırlık Kitabı’nı aday öğretmenlerimizin 

istifadesine sunarak farkımızı ortaya koyduk.

EĞİTİM MÜFETTİŞLİĞİ YARDIMCILIĞI 

SINAVINA HAZIRLIK KİTABI

Mayıs 2020 

Kariyer yapmak, aynı mesleği icra eden insanlar ara-

sından sıyrılmak, o işi iyi yapmanın yanı sıra, herkesin 

harcağı emeğin daha fazlasını ortaya koymakla müm-

kündür. Sendikamız bünyesinde temerküz eden bilgi 

ve imkânları üyelerimizin istifadesine sunduk. Bu kitap, 

eğitim müfettişliği yardımcılığı sınavına hazırlanan ve 

başarılı olmayı hedefleyen üyelerimize yardımcı olmak 

amacıyla, sınavın kapsamına uygun olarak hazırlanmış-

tır. 

KUŞAKTAN KUŞAĞA SENDİKAL HATIRALAR 

Ocak 2021

Eğitim-Bir-Sen’in kuruluşunda ve büyümesinde emeği 

bulunan sendika yöneticilerimizin bilgi ve tecrübele-

rinin, yeni sendikacı kuşaklara ve araştırmacılara ak-

tarılması; kurucu, üye, işyeri temsilcisi, şube başkanı, 

yönetim kurulu üyesi, hangi kademede olursa olsun 

geçmişte sendikamıza verilen emeklerin zayi olmaması 
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sağlamak için çalışıyoruz. Bu kaynak kitap, Millî Eğitim 

Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirilme 

Yönetmeliği kapsamında Okul ve Kurum Müdür/Müdür 

Yardımcılığı sınavı için hazırlanmıştır. Eğitim Kurum-

larına Yönetici Görevlendirme Duyurusu ve Görevlen-

dirmeye ilişkin takvim yayımlandıktan sonra oluştur-

duğumuz profesyonel yazım ve uzman ekibimizin titiz 

çalışması sonucu ortaya çıkan bu kitap, yönetici adayı 

üyelerimize yardımcı olmak amacıyla, sınavın kapsamı-

na, soruların yapısal özelliklerine uygun olarak hazırlan-

mıştır. 

SENDİKAL HUKUK MÜCADELEMİZ-4 

Ocak 2023

Haksızlık ve ihlallerle hep mücadele ettik. Bu bağlam-

da üyelerimizle birlikte bütün eğitim çalışanlarına daha 

geniş imkânlar oluşturmaya çalıştık. Üyelerimizin her 

türlü idari sıkıntılarıyla ilgilendik, maruz kaldıkları hak-

sızlıklar karşısında onlara hukuk desteği verdik. Üyeleri-

mizi ilgilendiren kanun, yönetmelik, yönerge vb. düzen-

lemelerin öncesi ve sonrasında aktif müdahalelerde bu-

lunduk. Bütün imkân ve hassasiyetimizle üyelerimizin 

idare ile olan ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerini 

izledik, izlemeye de devam edeceğiz. Yaşanmış, sonuç 

alınmış örnekler içeren bu kitap hak arama mücadele-

mizin önemli hukuki zemin, açı ve açılımlarını göster-

mesi bakımından kılavuz niteliğindedir. 

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA HAZIRLIK 

KİTABI 

Mart 2022

Akademik personel ile idari personeli bir bütünün ay-

rılmaz parçaları olarak gördük; akademik personele yö-

nelik çalışmaların yanında talep ve beklentileri uyarınca 

idari personele omuz veren, yol açan, engelleri kaldıran 

sendikal bir duruş ortaya koyduk. Mevzuat komisyonu-

muz tarafından hazırlanan ‘Yükseköğretim Kurumları 

Görevde Yükselme Sınavına Hazırlık’ kitabı, üyemiz 

olan üniversite idari personelinin katılacağı görevde 

yükselme sınavı öncesi istifade edecekleri derli toplu 

bir kaynak hüviyeti taşımaktadır. 

MEB EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ SEÇME 

SINAVINA HAZIRLIK KİTABI 

Ocak / Aralık 2022 

Sendika olarak, üyelerimizin ve tüm kamu görevlilerinin 

eşitlik, adalet, liyakat ve hak temelli bir kariyer plan-

laması yapmasına, mesleki bilgi ve becerisini artırma-

sına, nitelikli bir insan kaynağı oluşturulmasına katkı 
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EĞİTİME BAKIŞ 

Eğitime Bakış dergisi, “Eğitim-Öğretim ve Bilim ve 

Araştırma Dergisi” alt başlığıyla yayın hayatına başla-

dığı Eylül 2004’ten bu yana eğitim sisteminin önemli 

sorunlarını ve önceliklerini ele almaya, hassasiyetleri 

paylaşmaya, kamuoyunu aydınlatmaya devam etmek-

tedir. Yeni dönemde yeni bir tasarımla hazırladığımız 

Eğitime Bakış, 81 ilde, 900’ün üzerindeki ilçede teşki-

latlarımız tarafından eğitimcilere ücretsiz olarak dağı-

tılmakta; Genel Merkez tarafından bütün üniversite ve 

fakülte kütüphanelerine, il halk kütüphanelerine ulaştı-

rılmaktadır. 

İşlediği konularla eğitim sisteminin kök sorunlarına dik-

kat çeken Eğitime Bakış’ın 45. sayısında “Cinsiyet Eşit-

liği ve Eğitim”, 46. sayısında “Erken Çocukluk Eğitimi”, 

47. sayısında “15. Yıl Özel Sayısı”, 48. sayısında “Eğitim 

Sistemimizin Başlıca Sorunları”, 49. sayısında “Ulusla-

rarası Değerlendirme Sınavları ve Eğitim Sistemimizin 

EĞİTİM-BİR-SEN HABER BÜLTENİ 

Genel Merkez olarak yaptığımız faaliyetlerin yanı sıra 

şubelerimizin gerçekleştirdiği çalışmaların, eğitimin ve 

eğitim çalışanlarının sorunlarına ilişkin talep ve önerile-

rimizin yer aldığı Eğitim-Bir-Sen Haber Bülteni, zengin 

içerik ve tasarıma sahiptir. 

Profesyonel habercilik kurallarına uygun olarak hazırla-

nan Bültenimiz, hem dolu dolu içeriği hem de mizanpa-

jı bakımından eğitim çalışanları tarafından takdir edilen 

yayınlarımız arasında yerini almıştır. Eğitim-Bir-Sen Ha-

ber Bülteni, 6. Olağan Genel Kurul döneminde 6 sayı 

yayımlanmıştır.

HABER BÜLTENİ VE DERGİLERİMİZ
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‘EĞİTİM VE İNSANİ BİLİMLER’ DERGİSİ 

Akademik sendikacılığın en güzel örneklerine imza 

atan Eğitim-Bir-Sen, bir ilki daha gerçekleştirmiş, “Eği-

tim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama” adlı 

hakemli dergiyi akademi dünyasına kazandırmıştır. 

Üniversite akademik personelinin üretimlerini değer-

lendirdikleri Eğitim ve İnsani Bilimler dergisi önemli bir 

işlev deruhte etmiştir. Eğitim bilimleri ve öğretmek ye-

tiştirme başta olmak üzere, eğitim ve insani bilimlerin 

bütün alanlarıyla ilgili disiplinlerarası  teorik ve uygula-

malı çalışmaları yayımlamak amacıyla çıkardığımız der-

gi, 6. Olağan Genel Kurul döneminde 8 sayı çıkarılmış 

ve 4 biner adet yayımlanmıştır.  

Çıktıları”, 50. sayısında “Covid 19 Salgını Gölgesinde 

Eğitim”, 51. sayısında “Çocuk ve Gençlik Yayınları” ele 

alınmıştır. 

Her sayısında birbirinden değerli yazarların yazılarıy-

la katkıda bulunduğu dergimizin 52. sayısında “Hayat 

Boyu Öğrenme”, 53. sayısında “Geçmişten Günümüze 

Millî Eğitim Şûraları”, 54. sayısında “Erken Çocukluk 

Eğitimi”, 55. sayısında “Dijitalleşme ve Eğitim”, 56. 

sayısında ise “Yabancılara Türkçe Öğretimi” konusunu 

işledik. 

Eğitime Bakış, Eğitim-Bir-Sen’in yüz akı yayınlarından 

biri olarak, altyapı, finans ve dağıtım gibi sorunlarla 

karşılaşmadan, eğitime ve eğitim çalışanlarına katkıda 

bulunmaya devam edecektir. Dergimiz, 6. Olağan Ge-

nel Kurul döneminde 12 sayı yayımlanmıştır. 
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Kovid salgını sebebiyle kapanma dönemlerinin yaşadı-

ğı zamanlarda üyelerimizle ve teşkilatımızla bir araya 

gelmek için webex üzerinden video konferanslar dü-

zenledik. Uluslararası eğitim sendikaları temsilcileriyle 

online konferanslar gerçekleştirdik. 

Online eğitim platformu EBS Akademi’yi kurarak, 

sınavlara hazırlık kitaplarımızı buradan üyelerimizle 

buluşturduk. Konu anlatım ve soru çözüm videola-

rını, deneme sınavları kitapçıklarını EBS Akademi’ye 

yükleyerek sınav öncesinde üyelerimizin hizmetine 

sunduk. 

Ülkemizde en çok kullanılan sosyal medya platform-

larında sendikamızın en güçlü şekilde temsili her plat-

formda hesap oluşturduk. Instagram hesabımızı açarak 

dört yıl içerisinde 20 bin takipçiye ulaştık. Telegram’da 

da Eğitim-Bir-Sen kurumsal hesabını oluşturarak web 

sitesine eklenen içerikleri burada paylaştık. Telegram 

kanalımız 8 bin abone tarafından takip edilmektedir. 

Facebook’ta dört yıl içerisinde 38 bine; Twitter hesa-

bımızda ise 180 bin takipçiye ulaşmış bulunmaktayız. 

Dijital çağın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ge-

liştirmekte olduğumuz ve tamamladığımız projelerimizle 

üyelerimizle etkileşimimizi daha hızlı gerçekleştiriyoruz. 

Web sitemizi yeni bir arayüzle karmaşık hâlinden kur-

tararak sade bir görünüme kavuşturduk. Gerekli görsel 

ve yazılımsal değişiklileri yaparak, şube web sitelerimizi 

de sadeleştirdik. 

Genel merkez ve şube web sitelerimizde yaptığımız 

değişiklerle modern teknolojiyi birleştirerek oluşturdu-

ğumuz mobil site, IOS ve Android uygulamalarımızı en 

son sürüme güncelleyerek daha kullanışlı hâle getirdik. 

Eğitime Bakış web sitesi her sayı, fotoğraf ve kısa film 

yarışmalarının web sayfaları her yarışma için yeniden 

tasarladık, yarışma sürecinde başvuracak adaylar için 

kolaylaştırdık. İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri ve üni-

versite temsilciliklerinde bulunan 236 adet Dijital Pano 

Uygulamasında ve programlarımızı sosyal medya plat-

formlarından da yayınladığımız EBS TV’de gösterilmek 

için sürekli içerik ürettik. Bu uygulamalarla üyelerimizin 

haber, duyuru ve etkinliklerimize web sitemize bağlı 

kalmaksızın daha hızlı ve kolay ulaşmasını sağladık. 

WEB SİTELERİMİZ
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tim çalışanları ve üniversite idari ve akademik perso-

nelin kazanımları’ olmak üzere üç adet kazanımlar fil-

mi ürettik. “2022 Faaliyet Filmi”, “30. Yıl Vefa Filmi”, 

“Eğitim-Bir-Sen 2022 Tanıtım Filmi” gibi pek çok görsel 

materyal hazırlayarak kurumsal web sitemizin “Dijital 

Yayınlar” kısmına ekledik ve üyelerimizle paylaştık. 

6. Olağan Genel Kurul döneminde Memur-Sen ve Meh-

met Akif İnan Vakfı’nın PTT A.Ş ile birlikte hayata ge-

çirdiği “Motif Kart” tanıtım filmi, “15. Türkiye Buluşması 

Açılış Filmi”, “Kadın Komisyonları 6. Türkiye Buluşma-

sı Açılış Filmi”, 6 Dönem Toplu Sözleşme’deki mali ve 

sosyal kazanımların anlatıldığı ‘Genel kazanımlar, eği-

GÖRSEL MATERYALLERİMİZ 
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AFİŞLERİMİZ
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BROŞÜR VE EL İLANLARIMIZ
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TV HABERLERİMİZDEN SEÇMELER
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Hayatını, nerede bir hayır varsa oraya yardımcı olmaya 

adayan Mithat Sevin Başkanımızın adını, Suriye’de, İdli-

b’in Kefer Haya bölgesinde hizmete açtığımız bir okulda 

yaşatma çabamız, bu niyet ve düşüncemizin tezahürü-

dür” dedi. 

Mithat Sevin’in eşi Ayşe Sevin’in de bir konuşma yaptığı 

program, Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen’in 

okunan hatm-i şeriflerin duasını yapmasıyla sona erdi. 

Mithat Sevin Başkanımızı yâd ettik 

16/12/2021 

Vefatının birinci yılı dolayısıyla Eğitim-Bir-Sen Genel 

Başkan Yardımcısı Mithat Sevin için Memur-Sen Genel 

Merkezi’nde bir anma programı düzenlendi. Eğitim-

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

hat Sevin’in eşi Ayşe Sevinve çocukları, Eğitim-Bir-Sen 

Yönetim Kurulu, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı 

Mehmet Emin Esen, Kültür Memur-Sen Genel Başkanı 

Mecit Erdoğan, Mehmet Akif İnan Vakfı Yönetim Kurulu 

Başkanı Ahmet Özer, Memur-Sen’e bağlı sendikaların 

yöneticileri, şube başkanları ve yönetimleri, eğitimciler 

ve Ehlibeyt Kur’an Kursu talebelerinin katıldığı program, 

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. 

Genel Başkan Ali Yalçın, programda yaptığı konuşma-

da, öğretmen, sendikacı, örnek dava adamı, naif kişiliği 

ile gönülleri fetheden Mithat Sevin’i unutmayacaklarını 

söyledi. Yalçın, “Cana yakın, çözüm üreten tutumu, ör-

nek, öncü, adanmış kişiliği, fedakâr ve vefakâr tavrı ile 

imkânlarımızı çoğaltan ağabeyimizin arkasında bıraktı-

ğı boşluğu doldurmak kolay değil. Diğer öncülerimiz ve 

önden gidenlerimiz gibi tertemiz hatıralarından ilham 

alarak idealleri yolunda yürümeye devam edeceğiz. 

ANMA TOPLANTILARI
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okumayı hayat tarzına dönüştürmüş bir kişilikti. Güç bir-

liğini, sendikal duruşu ve örgütlülüğü her zaman önem-

serdi” şeklinde konuştu. 

Mehmet Akif İnan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır 

Yıldırım, beraber sendikacılık yaptıkları yıllara ilişkin 

anılarını aktardığı konuşmasında, Erol Battal’ı anlama-

ya, tanımaya ve sendikal davranışlarını genç nesillere 

aktarmaya çalıştıklarını söyledi. 

Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Erol Battal’ın Müslü-

manca bir hareketin içerisinde yer almaya özen göster-

diğini ifade ederek, “Erol Battal’ın hayatının özeti bu-

dur” diye konuştu. 

Eski genel yönetim kurulu üyelerimizden şair-yazar Şa-

ban Abak, Erol Battal’ın kitaplara olan ilgisine değine-

rek, bir insanın Allah’ın rızasını umarak yaptığı işlerden 

daha önemli bir şey olmadığını belirterek, “Erol Battal 

bu tanıma en çok uyan kişiliklerden biriydi” dedi. 

‘Vefatının 10. Yılında Öğretmen 
Sendikacı Erol Battal’ paneli 
düzenledik 

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

Erol Battal’ın, “İkisi de hayatıma anlam katan uğraşlardı. 

İkisini de zevk alarak yaptım. Tek biriyle değil, ikisiyle 

birden anılmak isterim: Öğretmen sendikacı Erol Battal” 

sözlerine dikkat çekerek, “İstiyoruz ki onun ismi tam da 

uğraş alanına uygun, söylemleriyle uyumlu bir şekilde 

yaşasın. Akıllarda ve yüreklerde yer edinen, teşkilat 

başkanlığımızı yapmış Erol ağabeyimizi rahmetle yâd 

ediyoruz” dedi. 

“Vefatının 10. Yılında Öğretmen Sendikacı Erol Battal” 

panelinin açılışında konuşan Ali Yalçın, Erol Battal’ın 

Eğitim-Bir-Sen’de tabandan tavana bütün kademeler-

de görev yapan ve iz bırakan bir duruş adamı olduğunu 

kaydederek, “Erol Battal, yazdıklarıyla, söylemiyle ve 

duruşuyla teşkilatımızda karşılık bulmuş bir dava arka-

daşımızdı. Sendikamıza ve sendikal söylemimize çok 

ciddi katkılar sunabilecek bir yaşta aramızdan ayrılması-

na rağmen çok ciddi izler bırakarak ve karşılık oluştura-

rak ayrıldı aramızdan. Hakkında yazılanlar ve kendisinin 

yazdıklarını bir araya toplayarak oluşturduğumuz sendi-

kal yayınlar kütüphanesiyle araştırmacıların ve meraklı-

larının istifadesine sunuyoruz” ifadelerini kullandı. 

Panelin moderatörlüğünü yapan Eğitim-Bir-Sen Genel 

Sekreteri Latif Selvi, geçmişi yâd etmenin son derece 

önemli olduğunu vurgulayarak, “Artıları çok fazla olan 

bir kardeşimizdi. Erol Battal kararlı, iletişime açık bir in-

sandı. Entelektüel kişiliğiyle her zaman ön plana çıkan, 
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‘Eğitim Çalışanlarının Sorunları ve 
Çözüm Önerileri’ çalıştayı 

18/06/2019

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-

çın, kamu personel rejimini değiştirmeyi masabaşında 

tasarlayan çalışma tarzları yerine, mevcut ve muhtemel 

sorun alanlarının tespitinden hareketle 21. yüzyıl Türki-

yesi’ne uygun bir personel rejimini kamu görevlileriyle 

birlikte tasarlama gerekliliğine inandıklarını belirterek, 

“Eğitim çalışanlarının sorunlarını ve bunlara yönelik çö-

züm önerilerini ele alan çalıştayımız, bu gerekliliğin bir 

sonucudur” dedi. 

“Eğitim Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri” 

çalıştayı, Hukuk ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Şube 

Başkan yardımcılarının katılımıyla yapıldı. Çalıştayın 

açılışında konuşan Ali Yalçın, eğitim çalışanlarıyla omuz 

omuza vererek birçok sorununun çözümünü sağladıkla-

rını ifade ederek, “Eğitim çalışanlarının çalışma şartla-

rının iyileştirilmesi, ekonomik ve sosyal problemlerinin 

çözüme kavuşturulması için,dün olduğu gibi, bugün de 

elimizden geleni yapıyoruz. Bu amaçla buradayız ve 

bu toplantının sonunda, şubelerimizin oluşturdukları 

komisyonların yapmış oldukları çalışmalar ele alınacak, 

tespit edilen sorunlara yönelik çözüm önerileri raporlaş-

tırılacaktır” şeklinde konuştu. 

Çalıştayın, 5. Dönem Toplu Sözleşme’de eğitim çalışan-

larının talepleri, sendikamızın teklifleri için son derece 

önemli olduğunu kaydeden Yalçın, toplu sözleşme hak-

kını alan sendika olarak, grev ve siyaset hakkı, yasadaki 

çarpıklıkların düzeltilmesi gibi konularda da gayret gös-

termeye devam edeceklerini kaydetti. 

Komisyonlar ön raporları müzakere etti 

Hukuk ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla’nın da bir konuşma ya-

parak çalışmalara ilişkin bilgi verdiği toplantıda, Öğ-

retmenler Komisyonu, Eğitim Yöneticileri Komisyonu, 

Kadın Çalışanlar Komisyonu, Üniversite ve KYK Çalı-

şanları Komisyonu ve GİH, YHS, THS Komisyonu, şube 

ve üniversite temsilciliklerinin raporlaştırdıkları çalıştay 

faaliyetleri ile üyelerden ve eğitim çalışanlarından gelen 

görüş ve önerilerin özetlenmesi suretiyle hazırlanan ön 

raporları müzakere ederek çalışmasını tamamladı. 

BİLİMSEL TOPLANTILAR, ŞÛRALAR VE ÇALIŞTAYLAR
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‘Eğitimde Özelleştirme ve 
Sendikaların Tutumu: Türkiye ve 
Kuveyt Örnekleri’ çalıştayı 

21/10/2019

Kuveyt Eğitim Çalışanları Sendikası ile ‘Eğitimde Özel-

leştirme ve Sendikaların Tutumu: Türkiye ve Kuveyt Ör-

nekleri’ konulu çalıştay gerçekleştirdik. Genel Başkan 

Ali Yalçın, Genel Sekreter Latif Selvi, Genel Başkan Yar-

dımcısı Ramazan Çakırcı, Şükrü Kolukısa, Atilla Olçum, 

Kuveyt Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Salih 

el-Azmi, yönetim kurulu üyeleri Nasır Şaşteri ve Fahad 

el-Harbi’nin katılımıyla yapılan çalıştayda, okul perfor-

manslarının artırılması hususunda son yıllarda çokça 

dile getirilen mefhumlardan biri olan özelleştirme ele 

alındı. 

Genel Başkan Ali Yalçın, eğitimde özelleştirmenin dün-

yanın hemen hemen her ülkesindeki eğitimcilerin ve 

sendikacıların tartıştığı konulardan biri olduğunu söyle-

di. Yalçın, “Devletin iyi eğitimli fertler yetiştirmesi top-

lumun kalkınmasında belki de en önemli araçtır. Fert-

lerin iyi yetiştirilmesi ise eğitim sistemi içinde faaliyet 

gösteren okulların etkili performanslarına bağlıdır. Okul 

performanslarının artırılması hususunda son yıllarda 

çokça dile getirilen mefhumlardan biri de özelleştirme-

dir” dedi. 

Yalçın, sendika olarak 100’den fazla ülke ile iş birliği hâ-

linde olduklarını ve başka ülkelerin tecrübelerine önem 

verdiklerini, farklı ülkelerin eğitim sendikalarıyla fikir 

alışverişinde bulunmanın sendikal mücadelede ortak 

zeminin daha da güçlenmesini sağlayacağını ve sendi-

kalar arası dayanışmayı artıracağını sözlerine ekledi. 

Kuveyt Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Salih 

el-Azmi, Kuveyt Anayasası’nın 13. maddesine atıfta bu-

lunarak, vatandaşların eğitim ve sağlık haklarının devle-

tin garantisi altında olduğunu, sendika olarak eğitimin 

özelleştirilmesine karşı olduklarını kaydetti. 
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de teşvike esas puanlamaya dâhil edilmesi çağrısında 

bulunan Yalçın, şunları söyledi: “2547 sayılı Kanun’un 

13/b-4 maddesinin keyfî, sınırsız, ölçüsüz ve amacı dı-

şında kullanımının önüne geçilmelidir. Akademik per-

sonel için getirilen norm kadro uygulaması yeniden 

masaya yatırılmalı; ülkemizin öğretim elemanı açığı gö-

zetilerek istihdamı kısıtlayan değil, istihdam artışı sağ-

layan bir bakış açısıyla ele alınmalıdır. Akademik per-

sonelin daha fazla bilimsel çalışma yürütebilmesi için 

ücretlerinde artış yapılmalı, girmek zorunda oldukları 

ders yükü ve ders saati azaltılmalıdır. Geliştirme öde-

neğinde akademik ve idari personel ayrımı yapılmamalı, 

idari kadrolarda çalışanlara da geliştirme ödeneği veril-

melidir. Döner sermaye ödemelerinden üniversite idari 

personelinin de faydalandırılması sağlanmalıdır. 2547 

sayılı Kanun’un 33/a ve 50/d maddesi kapsamında çalı-

şan araştırma görevlileri iş güvencesine kavuşturulmalı; 

doktora eğitimini tamamlayanlar doktor öğretim üyesi, 

doçent unvanını alanlar doçentlik kadrolarına atanma-

lıdır. Doçentlik unvanını almasına rağmen doçent kad-

rolarına atanamayan doçentlere ‘kadrolu doçentler’ 

için öngörülen ek gösterge oranları uygulanmalı, kadro 

ihdası yapılmalıdır. Akademisyenlerin daha fazla bilim-

sel çalışma ve araştırma yapmaları için mali ve sosyal 

haklarında iyileştirme yapılmalı, idari kadrolarda (genel 

sekreterlik, daire başkanlığı vs.) görevlendirilme uygu-

laması kaldırılmalıdır. Üniversitelerde idari personelin 

yer değiştirmelerinde muvafakat uygulaması yerine 

Yükseköğretim çalıştayı 

07/04/2021

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

sendikacılığın samimiyet, kararlılık ve mücadele gerek-

tirdiğini ifade ederek, “Eğitim çalışanlarının haklarının 

korunması ve geliştirilmesi, çalışma şartlarının iyileş-

tirilmesi, ülkenin tam demokrasiye geçmesi, vesayetin 

izlerinin tamamen silinmesi, yasakların olmadığı bir 

zeminin inşa edilmesi için, dün olduğu gibi, çalışıyoruz, 

çalışacağız” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen Üniversite Şube yöneticilerinin katılı-

mıyla düzenlenen Yükseköğretim çalıştayının açılışında 

konuşan Ali Yalçın, eğitimde, çalışma hayatında ve sen-

dikal alanda birçok sorun yaşandığını, salgın sürecinde 

bunlara yenilerinin eklendiğini belirterek, “Engeller aşıl-

mak, sıkıntılar giderilmek, sorunlar çözülmek içindir. Bu 

da ancak örgütlenmekle, mücadele vermekle mümkün-

dür. Çabalarımız bazen hemen netice vermeyebilir, alın 

terimiz, mücadelemiz hemen kazanıma dönüşmeyebilir 

ama her çözüm, elde edilen her kazanım bir mücadele-

nin sonucudur” şeklinde konuştu. 

Akademik teşvik yönetmeliğinin yeniden ele alınması, 

her türlü akademik çalışmanın, üniversitede gerçekleş-

tirilen her türlü faaliyet ile bunlara yardımcı faaliyetlerin 
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Açılış konuşmalarının ardından çalıştaya geçildi. 

Şube ve temsilciliklerde gerçekleştirilen çalışmalar; 

2547 sayılı Kanun’da yapılması gereken değişiklikler, 

yükseköğretimde reform ihtiyacı, akademik ve idari 

personelin sorunları ve çözüm önerileri Akademik ve 

İdari Personel komisyonları tarafından değerlendiri-

lerek raporlaştırıldı. 

ve özgürlük mücadelemizi, sendikal tecrübemizi sizlerle 

paylaşmayı önemsiyoruz. 30 yıllık bir bilgi birikimi des-

teği her kurum için önemli bir avantaj anlamına gelmek-

tedir” dedi. 

KIBTES Genel Başkanı Himmet Turgut, Eğitim-Bir-

Sen’in değer ve ilkelerini benimsediklerini ve ortak 

amaçları paylaştıklarını kaydederek, “Bizler Eğitim-Bir-

Sen’i bir model olarak görüyor ve sendikacılığı yalnızca 

çalışanların ekonomik haklarını korumakla sınırlandırmı-

yor, çok daha fazlasını yapmaya gayret ediyoruz” şek-

linde konuştu. 

Konuşmaların ardından oturumlara geçildi. Çalıştayın 

birinci oturumunda Nevzat Öylek “STK olarak Sendika-

ların İşlevi”, Hıdır Yıldırım “Sendikacıyı Başarıya Götü-

ren Prensipler”, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kadınlar 

Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın “Sendikacılıkta Kadı-

nın Rolü”; ikinci oturumunda ise Gazi Doğan “Dünya’da 

Sendikacılık ve Uluslararası Sendikal Örgütlenmeler”, 

KIBTES Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Yasemin Karaku-

zu “KKTC’de Öğretmenlerin Sendikalara Dair Görüşleri” 

başlıklı sunum yaptılar. 

üniversiteler arası merkezî atama ve yer değiştirme 

hakkı verilmelidir. Kamuda görev yapan tüm sözleşmeli 

personel kadroya geçirilmelidir. Sözleşmelilikten kadro-

ya geçen personelin daha önce geçici veya daimi işçi 

statüsünde geçen süreleri memuriyet hizmet süresine 

sayılmalıdır. ÖSYM tarafından tüm yükseköğretim ku-

rumlarını bağlayıcı şekilde her yıl merkezî görevde yük-

selme ve unvan değişikliği sınavları yapılmalıdır.” 

‘Eğitimde Sendikal Örgütlülük’ 
çalıştayı

09/02/2022

Eğitim-Bir-Sen ve Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası 

(KIBTES) “Eğitimde Sendikal Örgütlülük” çalıştayı dü-

zenledi. KIBTESGenel Başkanı Himmet Turgutve bera-

berindeki heyetin katılımıyla yapılan çalıştayın açılışında 

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

Ali Yalçın, rengine, diline ve inancına bakmadan maz-

lumun ve mağdurun yanında yer aldıklarını, kimden 

gelirse gelsin haksızlık yapanların karşısında olduklarını 

söyledi. 

Kardeş sendika KIBTES ile ikili ilişkilerin gelişmesini is-

tediklerini belirten Yalçın, “Sendikalarımız arasındaki 

entegrasyon alanlarının genişlemesini umuyoruz. Genç 

KIBTES’in karşılaştığı zorlukların ve yöneticilerinin ver-

diği mücadelenin farkındayız. Geçmişte bu tecrübeyi 

yaşadık.Tecrübe paylaşımına her zaman açık olduğu-

muzu ifade etmek istiyor ve şunu bilmenizi istiyorum ki 

imkânlarımız imkânlarınızdır. Bizler, 30 yıllık hak, emek 
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paylaşımını öne çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden 

Selvi, “Bizim asıl hedefimiz, öğrencilerimizi çağ nüfu-

suyla rekabet edebilen bir başarı standardına kavuştur-

maktır. Bunu başarabilmek, eğitimle ve eğitimli nesiller-

le mümkündür. Eğitimimizi daha başarılı hâle getirmek 

için ortak çalışmalar yapabilir, küresel ölçekte kaliteli bir 

eğitim için standart oluşturabilir ve bu bağlamda çalış-

malar yürütebiliriz” dedi. 

Tacikistan Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Jurazoda 

Jamshed Habibullo, TUESWRT Başkanı Zulkhiya Noza-

kova, Kazakistan Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası 

Başkanı Mukasheva Aigul, Belarus Eğitim ve Bilim Çalı-

şanları Sendikası Başkanı Tatiana Romanova Yakubovic 

da konuyla ilgili görüş ve önerilerini dile getirdiler. 

‘Gelişmekte Olan Orta Asya 
Ülkelerinde Eğitim ve Sendikal 
Sistem: Temel Sorunlar ve Çözümler’ 
çalıştayı 

17/05/2022

“Gelişmekte Olan Orta Asya Ülkelerinde Eğitim ve Sen-

dikal Sistem: Temel Sorunlar ve Çözümler” çalıştayı, 

Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de yapıldı. Toplantıya 

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, Tacikistan 

Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Jurazoda Jamshed 

Habibullo, Tacikistan Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendi-

kası (TUESWRT) Başkanı Zulkhiya Nozakova, Kazakis-

tan Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası Başkanı Mukas-

heva Aigul, Belarus Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası 

Başkanı Tatiana Romanova Yakubovic katıldı. 

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan yardımcıları Muammer 

Karaman, Şükrü Kolukısa ve Hasan Yalçın Yayla’nın da 

hazır bulunduğu toplantıda konuşan Latif Selvi, sözle-

rine, çalıştayı birlikte düzenledikleri Tacikistan Eğitim 

ve Bilim Çalışanları Sendikası Başkanı Zulkhiya Noza-

kova’ya ve arkadaşlarına ev sahipliğinden ve özverili 

çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başladı. Eğitimi, 

çalışma hayatını, sendikacılığı, dayanışma ve tecrübe 
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Mehmet Akif İnan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır 

Yıldırım ve Prof. Dr. İsmail Güleç’in de birer konuşma 

yaptıkları çalıştayda Prof. Dr. Cemal Yıldız ve Dr. Mehtap 

Kaya “Dünyada Millî Marşların Eğitim Sistemi İçindeki 

Konumu”, Prof. Dr. Mustafa Kaçalin “İstiklal Marşı’nın 

Öğretilmesine Dair”, Prof. Dr. Leyla Uzun “Bir Metnin 

Duygusal Etki Gücünün İnşası: İstiklal Marşı Örneği”, 

Prof. Dr. İsmail Güleç “Mehmet Akif Ersoy’a Göre Bir 

Şiir Nasıl Okunmalı?”, Dr. Neslihan Yücelşen, Dr. Funda 

Yeşil “İlköğretimde İstiklal Marşı’nın Öğretimi”, Mehmet 

Yüzücü “Çocuklar İçin İstiklal Marşı Atlası Kitabı”, Prof. 

Dr. Aliye Uslu Üstten “Ortaöğretimde İstiklal Marşı’nın 

Öğretimi” başlıklı sunumlar gerçekleştirdi.  

‘İlk ve Ortaöğretimde İstiklal 
Marşı’nın Öğretimi’ çalıştayı 

14/06/2022

Eğitim-Bir-Sen, Mehmet Akif İnan Vakfı ve İstanbul 

Medeniyet Üniversitesi, “İlk ve Ortaöğretimde İstiklal 

Marşı’nın Öğretimi” çalıştayı düzenledi. Çalıştayda, ilk 

ve ortaöğretimde İstiklal Marşı’nın edebi bir metin ola-

rak öğretimi konusu ve millî marşın öğretiminde kulla-

nılan metin, etkinlik ve diğer materyallerin yeterli olup 

olmadığı tartışılırken, bu kademelerde hangi öğretim 

modellerinin belirlenmesi gerektiğine dair fikir, öneri ve 

teklifler sunuldu. 

Çalıştayın açılışında konuşan Eğitim-Bir-Sen Genel Sek-

reteri Latif Selvi, İstiklal Marşı’nın anlaşılması, öğretil-

mesi ve sürdürülen hayatın dinamiklerinden biri hâline 

gelmesinin ancak bu türden çalışma ve müzakerelere 

bağlı olduğunu belirterek, “Toplumların bir arada kala-

bilmesini temin edecek temel dinamiklere ihtiyaç var. 

Bunlardan biri de elbette İstiklal Marşımız olmalıdır. 

Şiirin, Mehmet Akif Ersoy gibi her bakımdan örnek bir 

şahsiyet tarafından yazılmış olması, birlik ve bütünlük 

içerisinde tam ittifakla millî marş olarak kabul edilme-

sinde büyük rol oynamıştır” dedi. 
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gün, dünya ölçeğinde sistemsel bir kriz yaşanıyorsa, 

eğitim alanında da, eğitime ulaşmadan okullaşmaya, 

eğitim altyapısından eğitim kalitesine ve müfredata 

kadar birçok konuda fikirlerimizi, eylemlerimizi orta-

ya koyuyoruz. İşte bu bizim, hem eğitimci olarak hem 

bir sendikacı olarak en büyük gücümüzdür” dedi. 

Panel ve çalıştaylar gerçekleştirildi 

Sempozyum kapsamında iki panel ve beş çalıştay 

yapıldı. Sempozyumun birinci gününde, Türkiye Ma-

arif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Birol Ak-

gün’ün moderatörlüğünde “Krizlerin Gölgesinde Eği-

timin Geleceği”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Sayım Yorğun’un moderatörlüğünde 

“Krizlerin Gölgesinde Emeğin Geleceği” konulu pa-

neller gerçekleştirildi. 

Panellerde, Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Sel-

vi, Arap Eğitim Örgütü Başkanı Jamel Houssami, Sır-

bistan Eğitim Çalışanları Sendikası Başkan Yardımcısı 

Vesna Jerotijevic, Tacikistan Eğitim ve Bilim Çalışan-

ları Sendikası Başkanı Zulhiya Nozakzoda, Güney Af-

rika Yükseköğretim Sendikası Genel Sekreteri Grant 

Joffre Abbott, Mali Eğitim ve Kültür Çalışanları Sen-

‘Krizlerin Gölgesinde Eğitimin 
ve Emeğin Geleceği’ Uluslararası 
Sempozyumu 

01-03/09/2022

Eğitim-Bir-Sen, 52 ülkeden 104 yöneticinin katılımıy-

la İstanbul’da “Krizlerin Gölgesinde Eğitimin ve Eme-

ğin Geleceği” Uluslararası Sempozyumu düzenledi. 

Açılışta konuşan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Ge-

nel Başkanı Ali Yalçın, dünyanın büyük krizlerle bo-

ğuştuğu bir zaman diliminde, dayanışmanın mimar-

ları emek liderlerini Türkiye’de ağırlamanın onurunu 

ve sevincini yaşadığını söyledi. 4 yıl önce, 77 ülkeden 

89 sendika ve 4 uluslararası örgütten 175 yönetici-

nin katılımıyla “Küreselleşme, Eğitim ve Sendikalar” 

başlığıyla yine İstanbul’da bir sempozyum düzenle-

diklerini hatırlatan Yalçın, “Biz sorunların konuşularak 

aşılacağına, bugünkü krizin oluşturduğu girdabın da 

dayanışmayla dağıtılacağına inanıyoruz. Emek kesimi 

olarak, ne kadar çok bilinç ve tecrübe aktarımı yapar-

sak bazı zorlukların ne kadar kolay aşıldığını daha net 

görürüz. Bugün eğitimin yeryüzü ölçeğinde büyük 

sorunları olduğunu hepimiz biliyoruz. Nasıl ki, bu-
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konulu çalıştayın sonuç değerlendirmesini Fas Eğitim 

Çalışanları Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Khalid 

Es Satte; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya 

ve Tacikistan’dan sendika yöneticilerinin katılımıyla 

yapılan “Küresel Bir Kriz Olarak Pandeminin Eğitime 

ve Sendikalara Etkileri” çalıştayının değerlendirme-

sini Kırgızistan Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası 

Başkanı Asylbek Toktogulov; Benin, Burkina Faso, 

Fildişi Sahili, Gine, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 

Mali, Senegal ve Nijer’den sendika yöneticilerinin ka-

tılımıyla yapılan çalıştayın değerlendirmesi Senegal 

Bağımsız Eğitimciler Sendikası Başkanı Abdou Faty; 

Angola, Bosna-Hersek, Bostvana, Hindistan, İtalya, 

Litvanya, Gambiya, Polonya, Sırbistan, Sri Lanka, 

Pakistan, Filipinler, Tanzanya, KKTC, Kosova, Güney 

Afrika ve Danimarka’dan eğitim sendikası yöneti-

cilerinin katılımıyla gerçekleştirilen “Çevre ve İklim 

Krizleri Odağında Eğitimin Geleceği ve Sendikaların 

Rolü” çalıştayının değerlendirmesini İtalya Öğret-

menler Sendikası Başkan Yardımcısı Claudio Franc-

hi; Arnavutluk, Kamerun, İran, Makedonya, Malezya, 

Meksika, Ruanda, Somali, Karadağ, Uganda, Moğo-

listan, Gana, Nijerya ve Kenya’dan eğitim sendikası 

yöneticilerinin katılımıyla yapılan “Kriz Dönemlerinde 

Uluslararası Sendikacılığın ve Sendikal Dayanışmanın 

Önemi” başlıklı çalıştayın değerlendirmesini Eğitim 

Enternasyonali Avrupa eski Direktörü Martin Romer 

yaptı. 

dikası Genel Sekreteri Moustaph Guitteye, İtalya Bi-

lim Çalışanları Konfederasyonu Genel Sekreteri Gra-

ziamaria Pistorino, Filipinler Eğitim Çalışanları Sen-

dikası Genel Sekreteri Milagros Ogalinda, Uganda 

Ulusal Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Filbert 

Bates Baguma, Meksika Eğitim Çalışanları Sendika-

sı Başkan Yardımcısı Rafael Oriol Salgado Saldoval, 

Azerbaycan Bağımsız Eğitim Çalışanları Sendika-

sı Başkan Yardımcısı Mirza Kakimalioğlu Jafarzade, 

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi 

ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Mehmet Merve Özaydın birer konuşma yaptılar. 

Sempozyumun ikinci gününde ise “Ekonomik Kriz-

ler Odağında Eğitim ve Eğitim Çalışanları”, “Küresel 

Bir Kriz Olarak Pandeminin Eğitime ve Sendikalara 

Etkileri”, “Bölgesel Çalışmalar ve Göçler Ekseninde 

Eğitimin Temel Problemleri ve Sendikal Sorumluluk”, 

“Çevre ve İklim Krizleri Odağında Eğitimin Geleceği 

ve Sendikaların Rolü”, “Kriz Dönemlerinde Uluslara-

rası Sendikacılığın ve Sendikal Dayanışmanın Önemi” 

konulu çalıştaylar yapıldı. Çalıştaylar İngilizce, Arap-

ça, Fransızca ve Rusça gerçekleştirildi. Oturumların 

ardından, moderatörler konuşulan konular hakkında 

değerlendirmelerde bulundu. Cezayir, Filistin, Ku-

veyt, Lübnan, Bahreyn, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri 

ve Irak’tan sendika yöneticilerinin katıldığı “Ekono-

mik Krizlerin Odağında Eğitim ve Eğitim Çalışanları” 
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riler” Raporu’nu hatırlatan Yalçın, şunları söyledi: 

“Suriye/Çobanbey’de Eğitim-Bir-Sen Ahmet Gündoğ-

du Okulu inşa ettik. 20 derslikli okul, eğitim-öğretim 

ortamlarının ihtiyaç duyacağı tüm detaylar düşünü-

lerek tasarlandı, spor sahalarıyla donatıldı ve Maarif 

Vakfı’na devredildi. Bununla birlikte, İdlib Kemmune 

bölgesinde Mehmet Akif İnan Mahallesi kampüsünde 

18 derslikli Mithat Sevin İlkokulu’nu, Öğretmen Büşra 

İnan Çocuk Parkı ve Necmettin Erbakan Camii’ni birlik-

te inşa ederek Diyanet Vakfı’na devrettik. Son olarak, 

yakın zamanda Cerablus’ta, İstanbul 1 No’lu Şubemizin 

öncülüğünde 48 yetim kız çocuğun eğitim, barınma, 

sağlık ihtiyaçlarının karşılandığı Erol Battal Kız Yetim-

hanesi’ni faaliyete geçirerek İHH’ya devrettik. Biz, so-

rumluluk bilinci olan bir emek örgütüyüz.” 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. 

Halim Haldun Göktaş, Ankara Hacı Bayram Veli Üniver-

sitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Çağlayan, 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yar-

dımcısı ve Güvenlik Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

İsmail Hakkı Demircioğlu’nun da birer konuşma yap-

tıkları ve üç gün süren sempozyumda sekiz oturumda 

39 tebliğ sunuldu. 

‘Eğitim ve Göç’ Sempozyumu 

22-24/12/2022

Eğitim-Bir-Sen ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversi-
tesi iş birliği ile düzenlenen “Eğitim ve Göç” Sempoz-
yumu’nun açılışında konuşan Eğitim-Bir-Sen ve Me-
mur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, göç kavramını daha 
çok sistemsel bir olgu olarak kodlamak istediğini be-
lirterek, “Hatta öyle ki, sistem, bir noktada demografik 
hareketliliği zorunlu kılmaktadır. Ne var ki, son yıllarda, 
savaşlar başta olmak üzere kıtlık, fakirlik gibi olgular-
la birlikte çok ciddi bir hareketlilik var dünya üzerinde. 
Göç İdaresi Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğü’nün 
resmî rakamlarına göre ülkemizde geçici koruma altın-
daki Suriyelilerle birlikte Türkiye’de 5 buçuk milyon in-
sanı misafir ediyoruz. Birçok batılı ülkenin yabancı düş-
manlığı üzerine geliştirdiği politikaları düşünecek olur-
sak, Türkiye’nin insanlık için ne anlama geldiğini daha 
iyi anlamış oluruz. Savaşlar, ani şok dalgaları insanları 
yerlerinden yurtlarından ederek ülkemize sığınmalarına 
sebep olmuştur. Çok şükür, ülkemiz bu insanlara soylu 
bir şekilde ev sahipliği yapmaktadır” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen’in 2017 yılında yayımladığı “Türki-
ye’de Suriyeli Çocukların Eğitimi: Güçlükler ve Öne-
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leri eğitime odaklamak ve emeği objektif bir şekilde gö-

rünür kılmak için ‘Eğitimden Bir Kare’ fotoğraf yarışması 

düzenleme kararı aldık. Bu yıl da ikincisini gerçekleştir-

dik” ifadelerini kullandı. 

Açılış konuşmalarından sonra, dereceye giren fotoğraf 

sahiplerine ödülleri verildi. 950 yarışmacının 2 bin 815 

fotoğrafla katıldığı yarışmada sergilenmeye layık görü-

len 54 fotoğraftan 4’ü dereceye girdi. Yarışmada ‘Millî 

Eğitim’ fotoğrafıyla birinci olan Fuat Yetkin’a ödülünü 

TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanı Ahmet Yurtman; 

‘Öğretmen’ fotoğrafıyla ikinci olan Akif Özbildirici’ye 

ödülünü Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başka-

nı Ali Yalçın; ‘İlk Notalar’ fotoğrafıyla üçüncü olan Di-

lek Kuzu Öz’e ödülünü Birlik Haber-Sen Genel Başkanı 

Ömer Budak; ‘Okumak İstiyorum’ fotoğrafıyla Mehmet 

Akif İnan Özel Ödülü’ne layık görülen Müyesser Ayvaz’a 

ödülünü Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı 

takdim etti. Ödül töreninin ardından sergi açılışı yapıldı. 

İkinci ‘Eğitimden Bir Kare’ fotoğraf 
yarışması 

17/04/2019

Eğitim-Bir-Sen olarak ikincisini düzenlediğimiz “Eği-
timden Bir Kare” fotoğraf yarışması ödül töreni ve sergi 
açılışını Memur-Sen Genel Merkezi’nde yaptık. TBMM 
Milletvekili Hizmetleri Başkanı Ahmet Yurtman, Me-
mur-Sen’e bağlı sendikaların genel başkanları ve yö-
netimleri, jüri üyeleri Tansu Gürpınar, Tekin Ertuğ, Sami 
Türkay, Cengiz Oğuz Gümrükçü, Eğitim-Bir-Sen Şube 
başkanları ve yönetim kurulları, üyeler ve çok sayıda 
davetlinin katılımıyla düzenlenen ödül töreninde konu-
şan Genel Başkan Ali Yalçın, “Medeniyet değerlerimizi 
ihya etmek, kültürel mirasımızı yarınlara aktarmak, sa-
natçılarla sendikamızı tanıştırmak, üyelerimizle sanat 
alanında da buluşmak, gençlere fırsat, ustalara imkân 
olmak, eğitimin her karedefarklı bir boyutunun ortaya 
çıkarılmasını, toplumla buluşmasını sağlamak, objektif-

YARIŞMALAR
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na da katkıda bulunduklarını ifade ederek, “Kültür ve 

sanat; şair, yazar, sanat adamı kişiliğiyle kurucu genel 

başkanımız Mehmet Akif İnan’ın şahsında mücessem 

bir anlam kazandığı gibi, kurucu üyelerimizi bir araya 

getiren ortak ilgi ve faaliyet alanı olmuştur” dedi. 

TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 

Başkanı Emrullah İşler, sinema sanatçısı ve jüri başkanı 

Hülya Koçyiğit’in de birer konuşma yaptıkları toplan-

tıda, dereceye giren eserlerin yönetmenlerine ödülleri 

verildi. 236 filmin katıldığı yarışmada birinciliği ‘Daha 

Bir Çiçekken’ filmiyle kazanan Hakan Sümer’e ödülü-

nü ve plaketini Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; ikinci-

liği ‘Üns’ filmiyle kazanan Ömer Dişbudak’a ödülünü 

ve plaketini TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 

Komisyonu Başkanı Emrullah İşler; üçüncülüğü ‘Yaşa-

mak’ filmiyle kazanan Ahmed Mücahid Aydoğan’a ödü-

lünü ve plaketini Genel Başkan Ali Yalçın; ‘Tabu’ filmiy-

le Mehmet Akif İnan Özel Ödülü’ne layık görülen Efe 

Emektar’a ödülünü ve plaketini Hülya Koçyiğit; ‘Uçak’ 

filmiyle Erol Battal Teşvik Ödülü’ne layık görülen Sinan 

Koca’ya ödülünü ve plaketini Ankara Milletvekili Arife 

Polat Düzgün takdim etti. 

‘Eğitim’ temalı 5. kısa film yarışması 

25/04/2019

‘Eğitim’ temalı 5. kısa film yarışması düzenledik. Gala 

ve ödül töreni, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM 

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı 

Emrullah İşler, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 

Başkanı Süleyman Arslan, sinema sanatçısı ve jüri baş-

kanı Hülya Koçyiğit, sinema yazarı Enver Gülşen, yarış-

mada dereceye giren eser sahipleri, milletvekilleri, Me-

mur-Sen’e bağlı sendikaların genel başkan ve yardımcı-

ları, şube başkanları, üyeler ve çok sayıda davetlinin ka-

tılımıyla Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açılışta yaptığı konuş-

mada, sanatçılarla ve eğitimcilerle bir arada olmaktan 

memnun olduğunu söyledi. 

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

eğitim çalışanlarının mali, özlük ve sosyal hakları için 

mücadele etmenin yanı sıra, sanatsal ve kültürel ala-
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Üçüncü ‘Eğitimden Bir Kare’ fotoğraf 
yarışması 

07/11/2019 

3. “Eğitimden Bir Kare” Fotoğraf Yarışması düzen-

ledik. Ödül töreni, 1 Ekim 2020’de video konferans 

yöntemiyle yapıldı. Dereceye giren eser sahipleri ve 

jüri üyelerinin katılımıyla yapılan toplantının açılışında 

konuşan Genel Başkan Ali Yalçın, objektifleri eğitime 

odaklamak, emeği objektif bir şekilde görünür kılmak 

amacıyla böyle bir yarışmayı düzenlediklerini söyledi. 

Fotoğrafçılığın bir görme biçimi veya biçimlendirilmiş 

bir görme olduğunu dile getiren Yalçın, “Bütün mese-

le iyiyi, kötüyü, haklıyı, haksızı, bilgiyi, ahlakı, erdemi 

görmek, göstermek, bu bilinç ve gayret içinde olmaktır. 

Birinin gördüğünü başkasının görmemesindeki asıl se-

bep, eşyaya farklı hassasiyetlerle bakmaktır” dedi. 

815 katılımcının gönderdiği 2 bin 460 fotoğrafın eğitim 

ve estetik ölçülerinin dengesi içinde titiz bir hassasiyet-

le incelendiğini, dört fotoğrafın dereceye girdiğini, 29 

fotoğrafın ise sergilenmeye hak kazandığını söyleyen 

Yalçın, yarışmaya katılanlara, her biri birbirinden değer-

li fotoğrafları ince bir dikkatle dereceleyen jüri üyeleri-

ne ve emeği geçen herkese teşekkür etti. 

Yalçın’ın ardından, jüri üyeleri Fırat Yurdakul, İsmail 

Küçük, Tekin Ertuğ ve dereceye giren eser sahipleri de 

söz alarak duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. Ya-

rışmada, Muğla’dan “Her şey ‘Gamze de okula gitsin’ 

diye” fotoğrafıyla Osman Akça birinci, Aydın’dan“-

Sevgi” fotoğrafıyla Mehmet Karcıdağ ikinci, İstan-

bul’dan“Eğitim izi” fotoğrafıyla Adem Tayfun Eser 

üçüncü olurken, Gaziantep’ten “Geleceğin Çocukları” 

fotoğrafıyla Serap Öncebe Mehmet Akif İnan Özel 

Ödülü’ne layık görüldü. 
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Eğitim temalı uluslararası 6. kısa film 
yarışması 

11/12/2019 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
emek mücadelelerini hayatın her alanına taşımanın he-
yecanı ve sorumluluğuyla hareket ettiklerini belirterek, 
“Eğitimciler olarak, hikâyelerimizi kitaplara aktardığı-
mız kadar sinemaya da aktarmanın gerekliliğine inanı-
yoruz. Bu vesileyle iyiyi, güzeli, erdemi ekrana taşıyan; 
emek mücadelemizi, eğitim hikâyemizi sanatın diline 
çeviren çalışmaları destekliyor, teşvik ediyoruz” dedi.

‘Eğitim’ temalı Uluslararası 6. Kısa Film Yarışması dü-
zenledik. Yarışmanın gala ve ödül töreni 27 Kasım 2021 
tarihinde Antalya’da yapıldı.

Genel Başkan Ali Yalçın, şube başkanları ve yönetim 
kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri, kadın komisyonları, jüri 
üyeleri ve dereceye giren eser sahiplerinin katılımıyla 
gerçekleştirilen gala ve ödül töreninde yaptığı konuş-
mada, eğitim çalışanlarının mali, özlük ve sosyal hak-
ları için mücadele etmenin yanı sıra, sanatsal ve kül-
türel alanlara da katkıda bulunduklarını ifade ederek, 
“Türkiye’nin entelektüel birikimi olarak sanatı, sanatçıyı 
destekliyor, bir şair, yazar ve sanat adamı olan kurucu 
başkanımız Mehmet Akif İnan’ın misyonunu sürdürerek 
kültürümüze katkıda bulunmayı kuruluş felsefemiz ge-
reği önemsiyoruz” şeklinde konuştu. 

Sinemanın son yüzyıla damgasını vuran en etkili sanat-
sal ve kültürel faaliyet olduğunu vurgulayan Yalçın, şun-
ları söyledi: “Her sinema filmi bir hikâyeyi anlatır. Kısa 
film de makro hikâyeleri mikro anlatımlara sığdıran, et-
kisi çoğu kez uzun metrajlı filmlerden daha hızlı ve ka-
lıcı olan bir tür olarak çok önemli bir işlev görmektedir. 
Eğitimciler olarak hikâyelerimizi kitaplara aktardığımız 
kadar sinemaya da aktarmanın gerekliliğine inanıyoruz. 
Bu vesileyle iyiyi, güzeli, erdemi ekrana taşıyan; emek 
mücadelemizi, eğitim hikâyemizi sanatın diline çeviren 
çalışmaları destekliyor, teşvik ediyoruz. Bu bakışımızın 
sonucu olarak kısa film yarışmamızın gala ve ödül töre-
nini gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle eserleri ödüle layık 
görülen sanatçılarımızı tebrik ediyor; jürimize, katkısı 
olan herkese ve siz değerli katılımcılara teşekkür edi-
yorum.”

Jüri Başkanı Faysal Soysal, sanata ve sanatçılara katkı-
larından dolayı Eğitim-Bir-Sen’e, diğer jüri üyeleri Tarık 
Tufan ve Kübra Kip’e teşekkür etti. 

Konuşmalardan sonra, dereceye giren eser sahiplerine 
ödülleri verildi. Eğitim temalı 6. Uluslararası Kısa Film 
Yarışması’nda ‘Eksik’ filmiyle Volkan Budak birinci, ‘Va-
veyla’ filmiyle Kenan Karayağız ikinci, ‘Taner’ filmiyle 
Hakan Sümer üçüncü olurken; Ahmet Duvar ‘Mezahir’ 
filmiyle Mehmet Akif İnan Özel Ödülü’ne, Muhammed 
Vard Atik ise ‘Dilhun’ filmiyle Erol Battal Sendikal Kad-
raj Ödülü’ne layık görüldü.
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‘Kuşaktan Kuşağa Sendikal Hatıralar’ 
yarışması 

17/04/2020 

Sendikal mücadelenin kayıtlara geçmesi, hatıraların 

genç sendikacılar için müfredata dönüşmesi ama-

cıyla ‘Kuşaktan Kuşağa Sendikal Hatıralar’ yarışması 

düzenledik. Yarışmanın ödül töreni, 9 Şubat 2021’de, 

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-

Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Memur-Sen 

Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, Kültür 

Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan, jüri üyeleri, 

eser müellifleri ve düzenleme kurulu üyelerinin katılı-

mıyla yapıldı. Programın açılışında konuşan Genel Baş-

kan Ali Yalçın, sendikal mücadeleyi, sendikal yaşantıyı, 

sendikacılığın vefa, cefa ve inşa yönlerini konu edinen 

hatıraların, yaşayanın kaleminden okuyanın zihnine 

gönderilen idrak ve şuur ikramları vasfını haiz oldu-

ğunu söyledi. Yalçın, yarışma ve neticesinde oluşan 

eserin, görünenin ötesinde anlamlar içerdiğini, bunun 

bir hatıra yarışması değil, hatıra paylaşması olduğunu 

kaydetti. 

Prof. Dr. Ramazan Kaplan, Dr. Necmettin Turinay, Şaban 

Abak ve Necmettin Evci’den oluşan jürinin derecelen-

dirmesine göre yarışmada, “Safvet Kasrında Bir Hasbî 

Münâdi” eseriyle Yaşar Bayar birinci, “İz” eseriyle Yu-

nus Laçin ikinci, “Su da Susuzları Arar” eseriyle Memet 

Demirci üçüncü olurken; “Geçmişle Yolculuk” eseriyle 

Kevser Tekin Mehmet Akif İnan Özel Ödülü’ne, “Ortak 

Şuurun Gücü; Sendikal Mücadele” eseriyle Vedat Sağ-

lam Erol Battal Özel Ödülü’ne layık görüldü. 
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Ödül töreninin hayırlara vesile olmasını dileyen Yalçın, 

yarışmaya katılan bütün fotoğraf sevdalılarını, derece-

ye giren fotoğrafların arkasındaki sanatçı ruhları tebrik; 

jüri üyeleri Tekin Ertuğ, İsmail Küçük, Mustafa Binol ve 

Fırat Yurdakul’a, yarışmanın düzenlenmesinde emeği 

geçen herkese teşekkür etti. 

Fotoğraf yarışmasında, “Mesafe” fotoğrafıyla Deniz Ka-

laycı birinciliğe, “Pandemide Eğitim” fotoğrafıyla Şey-

hmus Kuyumcu ikinciliğe, “Bayrak” fotoğrafıyla Gürsel 

Egemen Ergin üçüncülüğe, “Dokuz Taş” fotoğrafıyla 

Mehmet Karcıdağ Mehmet Akif İnan Özel Ödülü’ne la-

yık görüldü. 

Dördüncü ‘Eğitimden Bir Kare’ 
fotoğraf yarışması 

09/04/2021

‘Eğitimden Bir Kare’ fotoğraf yarışmasının dördüncüsü-
nü düzenledik. Ödül töreni, şube yönetimleri, ilçe tem-
silcileri, kadın komisyonları, jüri üyeleri ve dereceye gi-
ren eser sahiplerinin katılımıyla 27 Kasım 2021 tarihinde 
Antalya’da yapıldı. Genel Başkan Ali Yalçın, objektifleri 
eğitime odaklamak, emeği objektif bir şekilde görünür 
kılmak amacıyla böyle bir yarışmayı düzenlediklerini 
söyledi. Yalçın, her konuda olduğu gibi, fotoğrafçılık 
alanında da insanı merkeze alan, insanlığın büyük res-
mine katkıda bulunan, iyiliği inşa eden insancıl bir yak-
laşımı değerli bulduklarını kaydetti. 
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Beşinci ‘Eğitimden Bir Kare’ fotoğraf 
yarışması 

05/04/2022

Beşinci ‘Eğitimden Bir Kare’ fotoğraf yarışması düzen-

ledik. Yarışmanın ödül töreni, şube yönetimleri, ilçe 

temsilcileri, kadın komisyonları ve dereceye giren eser 

sahiplerinin katılımıyla 3 Aralık 2022 tarihinde Antal-

ya’da yapıldı. 

Genel Başkan Ali Yalçın, her konuda olduğu gibi, fotoğ-

rafçılık alanında da insanı merkeze alan, insanlığın bü-

yük resmine katkıda bulunan, iyiliği inşa eden insancıl 

bir yaklaşımı değerli bulduklarını vurgulayarak, yarış-

maya katılan bütün fotoğraf sevdalılarını, dereceye gi-

ren eser sahiplerini tebrik; jüri üyelerine ve yarışmanın 

düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. 

Seçici kurulda fotoğraf editörü Fırat Yurdakul, fotoğraf 

sanatçıları Tekin Ertuğ, İsmail Küçük, Mustafa Binol ve 

Hakan Acar’ın yer aldığı yarışmada Bahadır Sansarcı 

“Dam Üstünde Ödev” adlı eseriyle birinciliğe, Özgür 

Hüseyinbaş “Hayatın İçinden” adlı eseriyle ikinciliğe, 

İbrahim Aysündü “Yol” adlı eseriyle üçüncülüğe, Haluk 

Yurtören ise “Okul Yolu” adlı eseriyle Mehmet Akif İnan 

Özel Ödülü’ne layık görüldü. 
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İdlib için yardım kampanyası 
başlattık 

09/01/2020

İdlib için yardım kampanyası başlattık. İdlib’deki insani 

drama ‘dur’ demek için, İHH, Deniz Feneri, Türk Kızılayı 

ve AFAD yöneticilerinin katılımıyla bir basın toplantı-

sı düzenledik. “İdlib Yardım Bekliyor” çağrısıyla Me-

mur-Sen Genel Merkezi’nde yapılan basın toplantısında 

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

Ali Yalçın, İdlib’de yıllardır insani bir dram yaşandığını 

belirterek, dünya kamuoyunun bu drama sessiz kaldı-

ğını söyledi. Halkın ve teşkilatlarının yardım kampan-

yasına sahip çıkacağına, İdlib için ayağa kalkacağına 

ve toplanan yardım tutarlarını çok daha yukarılara çı-

karacağına inandığını dile getiren Yalçın, “Hak-İş’le bir-

likte AFAD, Kızılay, Deniz Feneri ve İHH’ya 100’er bin 

lira bağışlayarak toplamda 400 bin lirayla bir yardım 

kampanyasının fitilini ateşliyoruz” dedi. 

Elazığ ve Malatya’daki 
depremzedeler için 500 bin TL 
yardımda bulunduk 

30/01/2020

Elazığ ve çevre illerde meydana gelen depremin yara-

larını sarmak için, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkan-

lığı’na (AFAD) 500 bin TL’lik bağışta bulunduk. 500 bin 

TL’lik çek, AFAD genel merkezinde, Eğitim-Bir-Sen ve 

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından, İçişle-

ri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’ya takdim edildi. Ali 

Yalçın, zor dönemlerde yardımlaşmanın önemine dik-

kat çekerek, “Biz Memur-Sen olarak, yaşanan afetlere, 

yıkımlara, gözyaşlarına duyarsız kalmadık, elimizi uzat-

tık. Bu tip afetlerde duyarlı davranmak da son derece 

önemlidir” dedi. 

SOSYAL YARDIMLAR
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Koronavirüsle mücadele için 
başlatılan yardım kampanyalarına  
2 milyon TL destek verdik 

31/03/2020

Koronavirüsle mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla başlatılan ‘Millî Da-

yanışma Kampanyası’na 1 milyon TL, ‘Şimdi Vefa Vakti’ 

kampanyasıyla da İHH, Deniz Feneri ve Kızılay’a 1 mil-

yon TL olmak üzere toplamda 2 milyon TL’lik bağışta 

bulunduk. 

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

bütün dünyada hissedilen ve insanı ilgilendiren her ko-

“Konukevimizi sağlık çalışanlarına tahsis ettik. 50 bin 
koruyucu malzeme temini ve teslimi gerçekleştirdik. 
2 milyon TL’lik nakdi yardımda bulunduk. Yardım ku-
ruluşlarıyla ‘Şimdi Vefa Zamanı’ dedik. Cumhurbaşka-
nımızla birlikte ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ dedik. ‘Başı 
rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından 
azad’ olan Ramazan vesilesiyle yeni bir adım atıyor ve 
İHH, Deniz Feneri, TDV üzerinden 1 milyon 500 bin TL 
kumanya yardımı yaparak, üyelerimizi, toplumumuzu 
yardımlaşmaya, dayanışmaya çağırıyoruz. Bugün attı-
ğımız bu adımla birlikte, bu zorlu süreçte toplamda 4 
milyon TL’yi bulan bir yardım yapmış olduk” şeklinde 
konuştu. 

İhtiyaç sahiplerine kumanya 
yardımında bulunduk

29/04/2020 

Hayır kurumları aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaş-
tırılmak üzere kumanya yardımında bulunduk. Eğitim-
Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Şimdi 
Vefa Zamanı” kampanyaları kapsamında ellerinden ge-
len yardımı ve desteği sürdüreceklerini söyledi. 

Salgınla mücadelede bir sivil toplum kuruluşu olarak 
sorumluluklarını yerine getirdiklerini kaydeden Yalçın, 

nuyla ilgili doğrudan, etkili ve yıkıcı sonuçlar üretme 

kapasitesine sahip koronavirüs salgınıyla karşı karşıya 

olduklarını ifade ederek, Türkiye’nin ilk andan itibaren 

gerek milletin hassasiyeti gerekse devletin ortaya koy-

duğu mücadele sayesinde salgına karşı idari ve insa-

ni tedbirler noktasında önemli mesafeler kaydettiğini 

söyledi. 
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‘İyilikte Yarışan Sınıflar’ projesine 
desteğimiz devam ediyor 

14/10/2022

Eğitim-Bir-Sen ve İHH arasında 2013 yılından bu yana 

istikrarlı bir şekilde yürütülen “İyilikte Yarışan Sınıflar” 

projesi iş birliği protokolü, Genel Başkan Ali Yalçın ve 

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım tarafından imzalan-

dı. Ali Yalçın, acının da sevincin de ırkı, rengi, sınırı ve sı-

nıfı olmayacağını vurgulayarak, “İslami ve insani değer-

lerimize göre onlar ağlarken bizler gülemeyiz. Onlara 

yakın olmak, ellerinden tutmak ve acılarını paylaşmak 

vicdani sorumluluğumuzdur. Bu konuda oluşturduğu-

muz sorumluluk bilincini en yüksek düzeyde fiili faali-

yetle yaygınlaştırmak, bu konuda etkili bir farkındalık 

oluşturmak onur duyacağımız görevlerimiz arasında-

dır” dedi. 

Gönüllülük esasına dayanan kampanyaya katılan öğ-

rencilerin uzak-yakın coğrafyaların yetim kalmış çocuk-

larıyla iyilik ve kardeşlik köprüleri kurduklarını kayde-

den Yalçın, şunları söyledi: “Bu vesileyle çocuklarımız 

sadece iyilik yapma ahlakı değil, iyilik ve yardımlaşmayı 

örgütlü yapma alışkanlığı da edinmektedir. Gelecek ne-

sillerin iyiliği için istikrarlı iş birliğimizi sürdürmeye de-

vam edeceğiz. Hayırlı olsun.” 

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ise, bu tür projelerin 

çocukların gelecekle ilgili projelerini de geliştireceğini 

dile getirerek, Eğitim-Bir-Sen’e projenin başından beri 

verdiği destekten dolayı teşekkür etti.  

Filistin’e ambulans bağışında 
bulunduk 

24/05/2021

Havadan ve karadan abluka altına alınan Gazze’de acil 

ihtiyaç duyulan, yaralıların transferini sağlayacak, acil 

yardım müdahalesinin yapılabileceği tam teşekküllü, 

ileri düzey bir ambulansı Türk Kızılay aracılığıyla Filis-

tin halkına bağışladık. Türk Kızılay Genel Merkezi’nde 

düzenlenen toplantıda konuşan Eğitim-Bir-Sen ve Me-

mur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, dünyanın neresinde 

bir mazlum, mağdur varsa buna ilişkin bir insani bir so-

rumluluk, imanî bir yükümlülük ortaya koymayı zorun-

luluk olarak gördüklerini ifade ederek, “Filistin’deki İs-

rail terörüne koronavirüs önlemleri çerçevesinde 81 ilde 

tepki gösterdik ve buna ilişkin kamuoyunun oluşmasına 

katkı verdik. Bu kapsamda Ankara ve İstanbul’da yü-

rüyüşler gerçekleştirdik ve basın açıklamaları yaptık” 

dedi. 
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ruz. Biz, ‘esnek istihdama’ karşıyız ama aile kurumu için 

gerekli durumlarda ‘esnek mesai’ uygulamasına karşı 

değiliz, bilakis bunu gerekli görüyoruz. Aileyi olumsuz 

etkileyen, çok önemli bir sorun da 4/B, yani sözleşmeli 

istihdamla ilgilidir. Aileyi bölen bu uygulamadan derhal 

vazgeçilerek kadrolu istihdama geçilmelidir” ifadelerini 

kullandı. 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kadınlar Komisyonu 

Başkanı Sıdıka Aydın, bilginin güç olarak tanımlandığı 

bir çağda bu kadar eğitimli kadının aynı çatı altında 

örgütlenmesinin, sadece çalışma hayatının şekillendi-

rilmesinde değil, toplumsal dönüşüm için de bir imkân 

olduğunu vurgulayarak, “Çünkü kadın toplumun yarısı 

iken, diğer yarısını da yetiştirendir. İşte bu yüzden, bu 

zorlu yolda yürürken yolu da inşa etmemiz gerekiyor. 

Bizler ‘bana ne’ demeden, zorluğa talip olan insanla-

rız. Derdi, davası olan, davası hak olan sizin gibi güçlü 

kadınlar ile bu ulvi mücadelede yer almanın onurunu 

taşıyorum” şeklinde konuştu. 

Açılış konuşmalarının ardından, teşkilat eğitim prog-

ramlarına geçildi. Semra Türkmen Yılmaz “Dünyada ve 

Türkiye’de Kadın Politikaları ve Örgütlenmeleri”, Hüse-

yin Rahmi Akyüz “Eğitim-Bir-Sen, Mücadele Yöntemle-

ri ve Kazanımlar”, Mustafa Bostancı “Kurumsal Medya 

Bu yola birlikte çıktık, kadın erkek 
demeden birlikte yürüyeceğiz

09-10/03/2019

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-

çın, çıktıkları yolun uzun, çetin ve meşakkatli ama bir 

o kadar da zorunlu, huzurlu ve hayırlı olduğunu ifade 

ederek, “Bu yola birlikte çıktık, kadın erkek demeden 

birlikte yürüyeceğiz. Katedilecek mesafeler, elde edile-

cek kazanımlar, el uzatılacak mazlumlar ve mağdurlar, 

sesimizin ve sözümüzün ulaştırılacağı ülkeler, kıtalar 

bizleri bekliyor” dedi. 

Kadın Komisyonları 5. Türkiye Buluşması Kızılcaha-

mam’da yapıldı. Programın açılışında konuşan Ali Yal-

çın, kadınların iş gücüne katılımlarının düşük olmasının 

veya işi bırakmak zorunda kalmalarının en önemli ne-

denlerinden birinin çocuk ve yaşlı bakım hizmetlerin-

deki yetersizlik olduğunu belirterek, “Bu konuda sen-

dika olarak özellikle çalışan kadınların kolay ulaşacağı, 

ücretsiz işyeri ve mahalle kreşlerinin açılmasını veya 

kreş yardımı yapılmasını talep ediyoruz. Kadınların ya-

şadığı bir başka sorun ise yönetim ve karar alma meka-

nizmalarında yeterince yer alamamasıdır. Bu konuda da 

gerekli kolaylaştırmaların yapılması için gayret ediyo-

BAŞKANLAR KURULU TOPLANTILARI VE TÜRKİYE BULUŞMALARI
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-Sendikamızın bir kazanımı olan engelli çocuğu olan 

öğretmen annelere ders programları hazırlanırken yar-

dımcı olacak çözümler üretilmesi konusundaki uygu-

lama, temel eğitim kurumlarını da kapsayacak şekilde 

genişletilmelidir. 

-Özellikle kadın çalışanlar üzerinde daha olumsuz so-

nuçlar doğuran, kamu görevlilerini hedef alan mobbing 

niteliğindeki hukuka ve meslek etiğine aykırı uygula-

malara karşı caydırıcı tedbirler alınmalıdır. 

-Kanuni düzenlemesi yapılmasına rağmen hayata ge-

çirilmesi için ikincil mevzuat düzenlemesine ihtiyaç 

duyulan kadın çalışanlara ilişkin yarı zamanlı çalışma 

hakkı konusunda adım atılmalıdır. 

-Ailenin korunması için, aile ve iş hayatı uyumunu sağ-

layacak çalışmalar yapılmalı ve bir an evvel hayata ge-

çirilmelidir. 

-Değerlerimizi mücadelemizin öznesi kılarak, cinsiyet-

çi söylemin dışında, insan odaklı bir model geliştirmek 

için daha çok çaba harcayacağız. Aile birliğini bozan 

istihdam türlerinden iş yerinde mobbing ve şiddete, 

eğitime erişimden karar mekanizmalarında yer alma-

ya kadar, kadınların sorunlarını çözmek için alın ve akıl 

teri dökmeye, 185 bin olan kadın üye sayımızı daha da 

artırmanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı, rehavete 

kapılmadan, durup dinlenmeden, ara vermeden karar-

lılıkla sürdüreceğiz. 

-Başta, yanı başımızdaki Suriyeli kadın ve çocukların 

çığlıkları olmak üzere, Irak’taki, Afganistan’daki, Ara-

kan’daki, Filistin’deki, Doğu Türkistan’daki, Keşmir’deki, 

Yemen’deki ve dünyanın dört bir yanındaki mazlum-

ların, mağdurların, esaret altındaki kadınların, açlıkla 

pençeleşen insanların sesi olmaya devam edecek; zu-

lümleri, işkenceleri görmeyen gözlere gösterinceye, 

kadın ve çocukların, masumların sesi insanlığın sesiyle 

buluşuncaya kadar susmayacağız. 

Yönetimi” ve Tarkan Zengin “Teşkilat Kültürü” konula-

rında sunum yaptılar. 

Kadın Komisyonları Başkanlar Kurulu sonuç bildirgesi 

-Yükseköğretim kurumlarında görev yapan personelin 

kurumlararası yer değiştirme işlemlerinde uygulanan 

‘muvafakat alma’ zorunluluğuna son verilmeli; merkezi 
yer değiştirme sistemi kurulmalıdır. 

-Araştırma görevlileri arasında özlük hakları konusun-
da ayrımcılığa neden olan kadro düzenlemesine de bir 
an önce son verilmeli, aynı işi yapmasına rağmen 50/d 
kadrosunda yer alan araştırma görevlileri 33/a kadro-
suna geçirilmelidir. 

-Sendikamız tarafından dava konusu edilen üniversite-
lerdeki norm kadro yönetmeliğinde mağduriyet kayna-
ğı oluşturması muhtemel belirsizlikler giderilmelidir. 

-Kredi ve Yurtlar Kurumu eğitim hizmet kolunda kalma-
lı; servis ve yemek hizmeti olmayan saatlerde yurtlarda 
nöbet tutan çalışanlara daha fazla ödeme yapılmalı, 
nöbet günleri ise personeli mağdur etmeyecek şekilde 
ayarlanmalıdır. 

-Kamu görevlilerinin kariyer yolculuklarında önemli bir 
merhale olan görevde yükselme ve unvan değişikliği 
sınavları Millî Eğitim Bakanlığı ve rektörlüklerin takdi-
rine bırakılmamalı, sınavlar takvime bağlanarak belli 
periyotlarda düzenli bir şekilde yapılmalı ve sınavın ar-
dından yapılan mülakat kaldırılarak haksızlıkların önüne 
geçilmelidir. 

-Türkiye’nin siyasi tarihine utanç vesikası olarak geçen 
28 Şubat’ın izlerinin tamamen silinmesi için o dönemde 
mağdur olanlara hakları tam olarak verilmeli, karanlık 
zihniyetin yol açtığı mağduriyetlerin ortadan kaldırıl-
ması için yasal düzenleme yapılmalıdır. 

-3600 ek gösterge daha fazla zaman geçirilmeden 
hayata geçirilmeli, emekli olduktan sonra eş ve çocuk 
yardımı kesilmemelidir. 
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nın uzlaşma zemininde ele alınması gerekliliğine işaret 

etmektedir. 

-Küresel güç olduğu iddiasındaki emperyalist yönetim-
lerce Kudüs, Golan Tepeleri, Venezuela, Doğu Türkis-
tan, Suriye, Sudan, Yemen örneklerinde tezahür eden 
insan haklarının ayaklar altına alınmasını; büyük mü-
cadeleler ve acılar pahasına elde edilmiş uluslararası 
hukuk düzeninin yok sayılmasını, saldırgan devletlerin, 
hukuk ve hak tanımazların, demokrasiyi kendi çıkar-
larına keyfî yorumlayanların cezalandırılması yerine 
ödüllendirilmesini şiddetle kınıyoruz. İnsan haklarının 
dokunulmazlığına ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir 
uluslararası düzen yeniden tesis edilmelidir. 

-Daha önce bazı ülkelerde yaşanan, son olarak Yeni Ze-
landa’da Cuma günü camilere yapılan vahşi bir saldırı 
sonucunda 50 kardeşimizin şehadeti, birçok kardeşimi-
zin yaralanmasıyla bir defa daha gündeme gelen İslam 
karşıtlığını ve Müslüman düşmanlığını lanetliyoruz. 

-Ülkemiz dâhil pek çok ülkenin maruz kaldığı küresel 
ve kitlesel göç sorununun, Batı’nın emperyalist ve sö-
mürüye dayalı ikiyüzlü politikalarının sonucu oluşan iç 
savaş, insan hakları ihlalleri, ekonomik krizler, yoksulluk 
ve açlığın tezahürü olduğunun bilincindeyiz. Mazlumun 
ve mağdurun yanında olmanın medeniyet değerlerimi-
zin temelinde yer aldığı gerçeğinden hareketle, insan 
ve Müslüman olmanın gereğini milletçe yerine getir-
meye çalışıyoruz. Sendika olarak, şimdiye kadar oldu-

43. Başkanlar Kurulu Toplantısı

07/04/2019

Eğitim-Bir-Sen 43. Başkanlar Kurulu toplantısı, Me-

mur-Sen Genel Merkezi Konferans Salonu’nda yapıldı. 

Genel Başkan Ali Yalçın’ın açılış konuşmasıyla başlayan 

toplantıda, Şube başkanları söz alarak gündemdeki ko-

nular hakkında görüşlerini dile getirdi. Eğitim günde-

mine ve sendikal çalışmalara ilişkin değerlendirmelerin 

yapıldığı, 15 Mayıs’a kadar yapılacak çalışmaların isti-

şare edildiği, eğitim çalışanlarının karşılaştığı sıkıntıla-

rın, çözüm bekleyen sorunlarının konuşulduğu, çözüm 

önerilerinin görüşüldüğü toplantının sonunda bir sonuç 

bildirgesi hazırlandı. 

Başkanlar Kurulu sonuç bildirgesi

-31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen mahalli idare-

ler seçimleri milletimizin hukuka bağlılığını, siyasete 

güvenini ve demokrasiye verdiği önemi bir kez daha 

tescillemiştir. Demokratik sürecin milletin lehine iş-

lemesi adına seçim sonuçlarının siyasi taraflar başta 

olmak üzere, toplumun tüm kesimlerince uzlaşma ve 

müzakere kavramları merkeze alınarak değerlendiril-

mesi gerekmektedir. Seçim sonuçları, yerel politika-

ların belirlenmesinde toplumun bütün kesimlerinin 

muhatap alındığı, taleplere duyarsız kalınmadığı, so-

runların tespitinin ve çözümlerinin ortaya konulması-
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-Öğretmenlik mesleğinin statüsünün ve itibarının güç-

lendirilerek niteliklerinin geliştirilmesinin ön şartının 

öğretmenlik mesleğinin bütün yönlerini kapsayan siste-

matik bir düzenleme niteliğinde bir meslek kanunu ol-

duğu bilinciyle; öğretmene destek olacak, resmî ya da 

özel eğitim kurumu ayrımı olmaksızın haklarını güvence 

altına alacak ve sorumluluklarının sınırını çizecek Öğret-

menlik Meslek Kanunu ile ilgili adım ivedilikle atılmalıdır. 

-Mevcut eğitim kurumu yöneticilerinin müktesep hak-

larının korunduğu, tecrübe ve birikimlerinin eğitimin 

verimliliğine ve okulların niteliğine yapacağı katkının 

dikkate alındığı bir eğitim yöneticiliği düzeninin kurul-

ması elzemdir. 

-Ülkemizin ve milletimizin ekonomik ve sosyal kalkın-

ma mücadelesinde başat rol oynamasını arzu ettiğimiz 

üniversitelerimizin kendilerinden bekleneni karşılama-

ları için, iş güvencesini esas alarak akademik ve idari 

personeli birlikte kucaklayan katılımcı bir yükseköğre-

tim kanunu çıkarılmalıdır. 

-Uluslararası rekabetin vazgeçilmez bir şartı olan bi-

limsel bilgi üretimi için akademik personel sayısı artı-

rılmalı, özlük haklarının korunduğu ve geliştirildiği bir 

akademik çalışma hayatı tesis edilmelidir. 

-Üniversiteleri başarıya ulaştıran ruhun akademik ve 

idari personelin birlikteliği ve uyumu olduğu gerçeğin-

den hareketle, idari personelin yükseköğretim tazmi-

natı, geliştirme ödeneği gibi temel bazı mali ve sosyal 

haklardan faydalandırıldığı, üniversitelerarası merkezi 

yer değişikliği ve görevde yükselme haklarının tanın-

dığı, üniversite yönetiminde görüş ve önerilerinin dik-

kate alındığı, ayrımcılığa maruz bırakılmadığı, özgür ve 

akademik düşünceyi sınırlayan rektör yetkilerinin azal-

tıldığı üniversiteler görmek istediğimizi bir kez daha 

deklare ediyoruz. 

-Eğitim ortamlarının verimliliğinin artırılması, kurum-

larımızın daha nitelikli olması için büyük bir emek ve 

gayret ortaya koyan şef, memur ve hizmetlilerimiz 

ğu gibi, bundan sonra da tüm mazlum ve mağdurlar 

için, acının ve gözyaşının renginin aynı olduğu şuuruyla 

çaba göstermeye devam edeceğiz. 

-Anlayışın, insani değerlerin ve insana saygının itibar 

kaybettiği bir dünyada, şiddetin korkutucu boyutlar-

da artarak genel bir ifade ve ilişki biçimine dönüştüğü 

bir ortamda eğitimciler, şiddetin en büyük mağduru 

olmaya devam etmektedir. Başta Millî Eğitim Bakanlı-

ğı olmak üzere, bütün eğitim camiası, siyasiler, mülki 

idareler, aydınlar, gazetecilerve aileler bu konuda bü-

yük bir aile olduğumuz şuuru ve duyarlılığı ile sorumlu 

davranmalı; caydırıcı ve toplumu şiddetten uzaklaştıran 

hukuki ve idari tedbirler bir an evvel ele alınmalıdır. 

-Eğitim çalışanları için toplu sözleşme masasına taşıya-

cağımız tekliflerin, mali hakların iyileştirilmesinin yanı 

sıra, ülkemiz eğitim sisteminin kalitesini ve sürdürülebi-

lirliğini artıracak mahiyette olduğunun bilinmesini isti-

yoruz. Bu nedenle, toplu sözleşme sürecinin, ‘bütçe di-

siplini’ ve ‘mali yeterlilik’ esareti altına alınmadan, teklif-

lerimizin maliyetinden ziyade mahiyetinin konuşulduğu 

bir anlayışla sonuçlandırılması gerektiğini ifade ediyor; 

kamu işvereni 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. 

-Kamu görevlilerinin ülkemizin ekonomik ve sosyal 

kalkınmasına katkıları ve emekleri, çalışma hayatına ve 

kamu çalışma ilişkilerine yansımalı; yardımcı hizmetler 

sınıfı çalışanları ek göstergeden yararlandırılmalı, tüm 

kamu görevlilerinin ek göstergeleri en az 600 puan ar-

tırılmalı, başta 3600 ek gösterge olmak üzere, verilen 

sözler ivedilikle yerine getirilmelidir. 

-Ayrımcılığa ve haksızlıklara neden olan, personeli eşi 

ile işi arasında tercih yapmaya zorlayan sözleşmeli per-

sonel istihdamına son verilmeli, kamuda kadrolu me-

mur statüsü esas alınmalı ve bundan sonra tüm atama-

lar kadrolu yapılmalıdır. 
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-Kamu görevlilerinin kılık ve kıyafet özgürlüğü hak-

kı yasal güvence altına alınmalıdır. Hâlâ devam eden 

kısıtlama ve yasakların kaldırılması için başlattığımız 

serbest kıyafet eylemi kararımız, kamu görevlileri 

kılık-kıyafet özgürlüğüne kavuşuncaya kadar devam 

edecektir. 

-Eğitim-Bir-Sen olarak, hak, özgürlük ve emek müca-

delemizi yeni zeminlere taşıyarak; üyelerimizin, eğitim 

çalışanlarının haklarının korunup geliştirilmesi, ülke-

mizde demokratik zeminin güçlendirilmesi, emeğin 

saygınlığının ülkemizde vedünyada artırılması için sen-

dikal yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdüreceğiz.

27 yıllık sendikal tarihlerinde önemli kazanımlar elde 

ettiklerini, birçok sorunun çözüme kavuşturulmasını 

sağladıklarını ifade eden Yalçın, “Örgütlenerek güç-

lendik, güçlendikçe kazandırdık. Kol kola, omuz omuza 

yürüdükçe, çözemeyeceğiz sorun, alamayacağımız hak 

yoktur” dedi. 

Ali Yalçın’ın ardından, Genel Başkan Yardımcısı Rama-

zan Çakırcı ‘teşkilat çalışmaları’, Hasan Yalçın Yayla 

‘üniversite çalışanlarının sorunları ve çözüm önerileri 

çalıştayı sonuç raporu’yla ilgili sunum yaptılar. Daha 

başta olmak üzere, genel idare hizmetleri, yardımcı 

hizmetler sınıfı ve teknik hizmetler sınıfı çalışanlarının 

çalışma şartlarının iyileştirilmesi, emeklerinin karşılığını 

eksiksiz alması, daha nitelikli bir hizmet üretebilmeleri 

için sorunlarının çözülmesi eğitim sisteminin geleceği 

açısından büyük bir önem arz etmektedir. 

-Barınma hizmetiyle birlikte eğitim, öğretim faaliyetleri 

de icra eden Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün bü-

tün varlığını ve faaliyetlerini eğitim alanı içerisinde sür-

dürdüğü dikkate alınarak, eğitim-öğretim ve barınma 

hizmeti birbirinden ayrı ve farklı olarak görülmemeli; 

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ana hizmet birimi hâline 

dönüştürülen Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü eğitim, 

öğretim ve bilim hizmet kolu kapsamında kalmalıdır. 

Üniversite teşkilatları buluşması 
başkanlar kurulu toplantısı

01/07/2019

Eğitim-Bir-Sen Üniversite Şubeleri 44. Başkanlar Ku-

rulu toplantısı Ankara’da yapıldı. Sendikal çalışmalara, 

üniversitelerde karşılaşılan güçlüklere, akademik ve 

idari personelin sorunlarının çözümüne ilişkin değer-

lendirmelerin yapıldığı toplantı, Genel Başkan Ali Yal-

çın’ın açılış konuşmasıyla başladı. 
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sonra şube başkanları söz alarak çalışmalara ve günde-

me ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Sonuç bildirgesi 

-Eğitim-Bir-Sen olarak, ırk, dil, din, sınıf gibi, hiçbir ay-
rım gözetmeksizin, devredilmez, vazgeçilmez temel 
insan haklarını korunması ve yaşatılması zorunlu me-
deniyet değerleri olarak telakki ediyor; hukukun üstün-
lüğüne, adalete, hakkaniyete dayalı uluslararası siyasal 
bir düzenin tesisini zorunlu görüyoruz. Dünyanın birçok 
yerinde, tahammül ve dayanma sınırlarını aşacak ölçü-
de ve sistemli olarak sürdürülen insan hakları ihlallerini, 
insanları vatanlarından koparıp sığınmacı veya mülteci 
durumuna düşüren sömürü düzenini, mezalimi, zulmün 
her çeşidini ve bunların sorumlularını telin ediyoruz. 

-31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimler sonrasın-
da bazı belediyelerdeki iş güvencesinin bütün yönleriy-
le ihlal edilmesi sonucunu doğuran, kamu çalışanlarına 
yönelik işten çıkarma, görevden alma, sözleşmesini 
sona erdirme, sürgün, geçici görevlendirme ve görev 
tanımlarına aykırı faaliyetlerde bulunmaya zorlama 
şeklindeki haksız ve hukuksuz karar ve uygulamalara 
karşı yetkilileri ve kamuoyunu sessiz kalmamaya davet 
ediyoruz. Anayasa, yasalar ve uluslararası sözleşmeler 
tarafından teminat altına alınan hakların ayaklar altına 
alınmasına, iş barışı ve huzurunun bozulmasına, sen-
dikal baskı kurulmasına, belediye çalışanlarına yönelik 
tehdit ve şantaja imkân verilmesine karşı çalışanların 
lehine duruşumuzu kararlılıkla sürdürecek, eylemlerine 
destek olmaya devam edeceğiz. 

-5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Kamu İş-
vereni sıfatıyla toplu sözleşme masasına oturacak olan 
siyasi irade, bütçe kısıtları mazeretini ileri sürerek kamu 
görevlilerinin özlük haklarına ilişkin taleplerine duyar-
sız kalmamalı, toplu sözleşmeyi refahın adil paylaşımı 
fırsatı olarak gördüğünü ispatlayacak bir anlayış ve içe-
rikle hareket etmelidir. 

-Yükseköğretimde reform yapılmasının gerekliliği ko-
nusunda toplumun tüm kesimleri arasında uzlaşma ol-

masına rağmen, bugüne değin YÖK’ün yapısı ve rektör 
atamalarıyla sınırlı kalan kısır tartışmalara saplanıp ka-
lan reform ve değişim beklentilerini karşılayacak; siyasi, 
sosyal, toplumsal ve iktisadi değişim ve dönüşümlere, 
talep ve beklentilere cevap verebilecek bir yükseköğre-
tim sistemi inşasının vakti gelip geçmektedir. 

-Türkiye’nin iktisadi ve toplumsal kalkınmasına yeni 

bir soluk getirecek nitelikte bilimsel bilgi ve teknolo-

ji üretiminde, öncü nesillerin yetiştirilmesinde aktif rol 

oynayacak üniversiteleri oluşturacak, özgür düşünceye 

sahip bireyler yetiştirecek, kalkınmaya yönelik akade-

mik üretimin yanı sıra, iş güvencesini esas alan, katı-

lımcı bir yükseköğretim yönetimini önceleyen yeni bir 

yükseköğretim kanunu ivedilikle çıkarılmalıdır. 

-2547 sayılı Kanun’un 13/b-4 maddesinin üniversite 

rektörlerince sınırları çizilmemiş yetkiye dayanılarak 

bir baskı, sürgün, mobbing, hukuksuzluk, sendikal ay-

rımcılık aracı olarak kullanılmasına son verecek adımlar 

atılmalıdır. 

-Üniversitelerin topluma katkıda bulunan, bilimsel bilgi 

üreten kurumlar hâline dönüşebilmeleri ve akademis-

yenlerin zamanlarını araştırmaya, bilgi üretmeye has-

redebilmeleri için akademik personelin iş güvencesinin 

sağlandığı, mali haklarının ve çalışma şartlarının iyi-

leştirildiği, akademik yükselmelerin objektif ve adil bir 

şekilde gerçekleştirildiği, özgürlüğünün ve haklarının 

genişletildiği, sağlam bir esasa kavuşturulduğu bir yük-

seköğretim sistemi elzemdir. 

-Uluslararası literatürde ‘üniversite personeli’ kavramı 

içinde idari personel akademik personelden ayrı dü-

şünülmemekte olup akademik personele tanınan özlük 

haklarından idari personel de faydalandırılmalı, bu bağ-

lamda özlük hakları üniversite personelinin bütünlüğü 

ekseninde ele alınmalıdır. 

-Yükseköğretim sisteminin işleyişinde zorunlu ve ge-

rekli işleri üstlenen idari personelin; üniversitelerarası 

yer değiştirme, tüm üniversiteleri kapsayacak merkezi 
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-Yükseköğretim sistemimizin kalitesinin artırılması, üni-
versitelerin başarı farklılıklarının giderilmesi ve ayrılan 
kaynakların daha adil ve eşit dağıtımı amacıyla, aka-
demik ve idari personele tanınan haklar ekseninde, de-
zavantajlı bölgelerdeki üniversitelere pozitif ayrımcılık 
yapılmalıdır. 

-Sürdürülebilir bir bilimsel ve toplumsal bilgi üretimi ile 
iktisadi sonuçları olan teknoloji gelişiminin iş güvence-
sine sahip akademik personel istihdamından geçtiği 
gerçeğinden hareketle, araştırma görevlileri başta olmak 
üzere, öğretim elemanlarının istihdam ve akademik yük-
selme süreçlerinde iş ve kadro güvencesi sağlanmalıdır. 

Dönem Toplu Sözleşme’de yeni kazanımlar elde etmek 

için çalıştıklarını, teşkilatın liderleriyle bir araya gelerek 

istişarelerde bulunduklarını, kamu görevlilerine, eğitim 

çalışanlarına kazandırmak için ellerinden geleni yapa-

caklarını söyledi. 

Toplu sözleşme masasına taşınacak başlıklara ilişkin 

değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, Genel Baş-

kan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, teşkilat çalışmaları, 

Hasan Yalçın Yayla ise toplu sözleşme teklifleri tasla-

ğıyla ilgili sunum yaptılar. Akabinde şube başkanla-

rı söz alarak gündemle ilgili görüş ve önerilerini dile 

getirdiler. 

ve rutin görevde yükselme, kurum içinde idari yöne-

tim görevlerini üstlenme, kurum içi liyakat ve kariyer 

esasları dâhilinde ilerleme başta olmak üzere, sosyal 

ve çalışma şartlarından kaynaklı taleplerinin karşılan-

ması konusunda siyasi ve idari irade ortaya konulma-

lıdır. 

-Son yıllarda üniversite ve kontenjan sayısındaki artış 

ile yerelde üretilen bilimsel bilgi ve teknolojinin ulusla-

rarası rekabetteki anahtar rolü karşısında, daha kaliteli, 

rekabetçi ve sürdürülebilir bir yükseköğretim sistemi 

için öğretim elemanı sayısı artırılmalıdır. 

45. Başkanlar Kurulu toplantımızı 
yaptık 

19/07/2019

Eğitim-Bir-Sen Millî Eğitim Şubeleri 45. Başkanlar 

Kurulu toplantısı Ankara’da yapıldı. 5. Dönem Toplu 

Sözleşme gündemiyle yapılan toplantının açılışında 

konuşan Genel Başkan Ali Yalçın, genel yetkili sendi-

ka oldukları 2011 yılından bu yana pek çok kazanıma 

imza attıklarını, eğitime ilişkin takdire şayan çalışma-

lar yaptıklarını, eğitim çalışanlarının onlarca sorununun 

çözüme kavuşturulmasını sağladıklarını belirterek, 5. 
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Başkanlar Kurulu sonuç bildirgesi 

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

rım gözetmeksizin, devredilmez, vazgeçilmez temel 

insan haklarının korunmasını ve yaşatılmasını zorunlu 

değerler olarak telakki ediyor; hukukun üstünlüğüne, 

adalete, hakkaniyete dayalı uluslararası siyasal bir dü-

zenin tesisedilmesini zaruri görüyoruz. Dünyanın birçok 

yerinde, tahammül sınırlarını zorlayan ve sistemli olarak 

sürdürülen insan hakları ihlallerini, insanları vatanların-

dan koparıp sığınmacı veya mülteci durumuna düşüren 

sömürü düzenini, zulmün her çeşidini ve bunların so-

rumlularını lanetliyoruz. 

-31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimler sonrasın-

da bazı belediyelerdeki iş güvencesinin bütün yönleriy-

le ihlal edilmesi sonucunu doğuran, kamu çalışanlarına 

yönelik işten çıkarma, görevden alma, sözleşmesini 

sona erdirme, sürgün, geçici görevlendirme ve görev 

tanımlarına aykırı faaliyetlerde bulunmaya zorlama 

şeklindeki haksız ve hukuksuz kararlara ve uygulamala-

ra karşı yetkilileri göreve, kamuoyunu tepki göstermeye 

davet ediyoruz. Anayasa, yasalar ve uluslararası sözleş-

meler tarafından teminat altına alınan hakların ayaklar 

altına alınmasına, iş barışının ve huzurunun bozulma-

sına, sendikal baskı kurulmasına, belediye çalışanla-

rına yönelik tehdit ve şantaja imkân verilmesine karşı 

çalışanların lehine duruşumuzu kararlılıkla sürdürecek, 

eylemlerine destek olmaya devam edeceğiz. 

-5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Kamu İş-

vereni sıfatıyla toplu sözleşme masasına oturacak olan 

siyasi irade, bütçe kısıtları mazeretini ileri sürerek kamu 

görevlilerinin özlük haklarına ilişkin taleplerine duyarsız 

kalmamalı, toplu sözleşmeyi refahın adil paylaşımı için 

fırsat olarak gördüğünü ispatlayacak bir anlayış ve içe-

rikle hareket etmelidir. 

-Eğitim çalışanlarının mali ve sosyal haklarının gelişti-

rilmesinin, mevcut sorunlarının çözülmesinin, ülkemizin 

kalkınmasında anahtar faktör olan eğitimin kalitesinin 

artırılmasında başat etken olduğu unutulmamalıdır. 

Kamu İşveren Heyeti toplu sözleşme sürecinde bu ek-

sende hareket etmeli; ‘sayısal çoğunluk’ mazeretine sığı-

narak taleplere duyarsız kalmanın, üstesinden gelineme-

yecek toplumsal maliyetlere neden olacağı bilinmelidir. 

-3600 ek gösterge ile ilgili verilen sözün gereği bir an 

evvel yerine getirilmeli; meslek grupları bazlı değil, 

memnuniyet katsayısını artıracak, tüm eğitim çalışan-

larını kapsayacak bir ek gösterge artışı için düzenleme 

yapılmalıdır. 

-Millî Eğitim Bakanlığı, 2023 Eğitim Vizyonu çerçeve-

sinde yapmayı tasarladığı değişim ve dönüşüm süreç-

lerinde, öğretmenleri ve öğrencileri doğrudan ilgilendi-

ren konularda ortaya çıkacak pozitif ve negatif durum-

ların çok iyi hesaplanabilmesi için sahada olan, emek 

veren, ter döken, işin içinde yoğrulan tüm paydaşları 

sürece dâhil etmeli; bir dokunuşun bin haykırışa sebep 

olacak isabetsiz adımlardan kaçınmalıdır. 

-Eğitim, şiddeti ortadan kaldıracak bir enstrüman ola-

rak tavsif edilirken, şiddetin eğitimi tehdit ve tahdit 

eder boyuta ulaşması, bunun geleceğimizi tehlikeye 

sokacak boyuta doğru tırmanıyor olması, eğitim çalı-

şanlarına yönelik şiddete karşı ivedi, acil ve köklü bir 

çözüm getirmeyi zaruri kılmaktadır. Her geçen gün 

yönünü biraz daha kaybeden; saygı, sevgi, hoşgörü ve 

sabır gibi değerlerimizi örseleyen şiddetin toplumun 

hayatından topyekûn çıkması, eğitim çalışanlarının bir 

daha şiddetin kurbanı olmaması için caydırıcı hükümler 

içeren bir yasal düzenleme derhal çıkarılmalıdır. 

-Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılması konusun-

da verilen sözün gereği yerine getirilmeli; öğretmenle-

rimizin kazanılmış haklarını koruyacak, mesleki itibarına 

yatırım yapacak, özlük haklarında hak ettiği iyileştirme-

leri gerçekleştirecek, öğretmenliği bir kariyer mesleği 

olarak tanımlayıp şekillendirecek, mesleki özerkliği te-

sis edecek, mesleki yetkinlik ve beceriyi sürekli gelişti-

recek bir meslek kanunu daha fazla zaman geçirilme-

den çıkarılmalı; bu adım, eğitim sisteminde planlanan 

değişim ve dönüşümden arî düşünülmemelidir. 
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-Sözleşmeli öğretmenlerimizin sorunlarına kısmi çö-
züm getiren ‘hizmet süresini 4 yıldan 3 yıla, kadroya 
atanma sonrası yer değişikliği talep sürelerini 2 yıldan 
1yıla indiren’ yasal düzenleme,önemli bir adım olmakla 
birlikte, geçici bir çözümdür.Nihai çözüm kadrolu istih-
dam, istihdamda güçlük çekilen bölgelerin kadro istik-
rarının reçetesi ise teşvikî uygulamalardır. 

Sözleşmeli öğretmenler için yapılan 3+1 düzenlemesine 
ek olarak, 2019 Ağustos ayını da kapsayacak şekilde eş 
mazereti tayin hakkı tanınmalıdır. 

-Eğitim çalışanlarının atama ve yer değiştirme süreç-
leri, günübirlik kararlardan azade; belirlilik, idari istik-
rar ve güvenilirlik ilkeleri çerçevesinde mağduriyetleri 
önleyecek, adalet ve hakkaniyeti tesis edecek, ‘öğret-
mensiz sınıf kalmaması’ ile ‘öğretmenlerin yer değişik-
liği haklarının tesisi’ arasındaki dengeyi kuracak şekilde 
kalıcı bir düzenlemeye kavuşturulmalıdır. 

- Eğitim kurumu yöneticilerinin, kariyer ve liyakat ilkesi 
çerçevesinde, kazanılmış haklarının korunduğu, eğitim 
yöneticiliğinde ilerleme haklarının tesis edildiği, kendi-
lerini, öğretmenleri, eğitim personelini ve kurumlarını 
değişim, dönüşüm ve gelişime hazırlayacak haklar, 
yetkiler ve imkânlarla teçhiz edildiği, idareci olmanın 
ötesinde ‘eğitim lideri’ olması beklentisini karşılayacak 
sürdürülebilir bir eğitim kurumu yöneticiliği sistemi 

inşa edilmelidir. 

-Eğitim kurumlarının yöneticisi, öğretmeni, öğrencisi 
ve diğer eğitim çalışanlarıyla bir bütün olduğu gerçe-
ğinden hareketle, şef, memur ve hizmetli eğitim çalı-
şanlarının eğitimin niteliğinin artırılması, eğitim kurum-
larından beklentinin karşılanması, eğitim hizmetinin 
sorunsuz işlemesi alanlarındaki vazgeçilmez rolü göz 
önüne alınmalı; özlük hakları iyileştirilmelidir. 

-4/C statüsünden sözleşmeli personel statüsüne geçiri-
len, ancak özlük hakları itibarıyla sözleşmeli personelin 
sahip olduğu haklardan mahrum edilen personel araf-
ta bırakılmamalı, memur kadrolarına geçirilmeli, özlük 
haklarında iyileştirme yapılmalıdır. 

-Öğretmen ihtiyacını kadrolu istihdamla karşılamayan 
ve yer değiştirme sistemini doğru uygulamayan anla-
yışın ortaya çıkardığı ücretli öğretmenlik gibi geçici is-
tihdam türlerine son verilmeli, eğitimin niteliği palyatif 
çözümlere mahkûm edilmemeli; öğretmenlik, kadrolu 
istihdamın yapıldığı bir kariyer mesleği olarak görül-
melidir. 

-657 sayılı Kanun’un yürürlüğe konulduğu tarihten bu 
yana geçen zaman zarfında kamu idaresinde gerçekle-
şen gelişim ve dönüşüm karşısında hiçbir fiili gerekçesi 
ve olgusal gerçekliği kalmayan yardımcı hizmetler sınıfı 
uygulamasına son verilmeli, yardımcı hizmetler sınıfı 
çalışanları genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmeli ve 

özlük haklarında iyileştirme sağlanmalıdır.
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14. Türkiye Buluşmamızı 
gerçekleştirdik 

07/09/2019

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

toplu sözleşme tekliflerinde isabetleriyle, müzakere-

lerde ehliyetleriyle, hakem kurulu sürecinde konulara 

hâkimiyetleriyle gündem olduklarını belirterek, “Kamu 

İşveren Heyeti müzakerede uzlaştı, tutanakta şaştı. Uz-

laşmadan ve paylaşımdan kaçınan bir işveren tavrıyla 

karşılaştık. Kamu işvereni kazandıracak teklif sunmadı, 

biz de kazandırmayan teklife imza atmadık. Çünkü biz 

omuzlarımızda 1 milyonu aşkın üyenin haysiyetini, 5 

milyon 200 bin kişinin mesuliyetini taşıyoruz. Mesuliye-

ti yerine getirdik, haysiyeti çiğnetmedik” dedi. 

14. Türkiye Buluşması, şube yönetimleri, ilçe temsilci-

leri, kadınlar komisyonu başkanları, Memur-Sen Genel 

Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, 

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Bem-Bir-Sen 

Genel Başkanı Levent Uslu, Memur-Sen Genel Baş-

kan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı 

Bayram Tonbul, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı 

Mehmet Emin Esen, Memur-Sen Genel Başkan Yardım-

cısı ve Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can 

Tufanoğlu, Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Bu-

dak, Kültür Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan 

ve Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Başkanı 

Himmet Turgut’un katılımıyla Ankara’da yapıldı. 

5. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde yaşananlar, eğitim 

çalışanlarının sorunları, önümüzdeki dönemde yapıl-

ması tasarlanan faaliyetler başta olmak üzere, birçok 

konunun görüşüldüğü toplantıda konuşan Ali Yalçın, 

hakkın hatırını her türlü hatırın üzerinde tutan, haysi-

yetli duruşun, ilkeli sendikacılığın tarihini yazan bir sen-

dika olduklarını söyledi. Hak ve adalet, emek ve ekmek, 

özgür millet ve adil devlet için mücadele verdiklerini 

ifade eden Yalçın, “Eğitim-Bir-Sen imzasıyla elde edilen 

haklar da tarihe gömdüğümüz yasaklar da tarihin kaydı 

altındadır. Eğitim sistemi ve felsefesi üzerindeki vesa-

yet çemberinin parçalanmasının her evresinde fikrimiz, 

terimiz, gayretimiz var” şeklinde konuştu. 

Sitem eden değil, sistem öneren çözüm odaklı sendika-

cılık yaptıklarını kaydeden Yalçın, şöyle konuştu: “Ders 

kitaplarının ‘dert’ kitabı olmasına son verilmesini sağ-

ladık. İnsanı öteleyip bilgiyi önceleyen müfredata itiraz 

ettik. Raporlar, odak analizler hazırladık. ‘Sözleşmelilik 

son bulmalı, kamu sözleşmeli istihdam yanlışından kur-

tulmalı’ dedik, bunun için mücadele verdik, veriyoruz. 

Atamalarda, görevde yükselme ve unvan değişikliğin-

de personeli memnun etmenin esas olmasını istiyoruz. 

Doğruları alkışladık, hataları eleştirdik, eksikleri söyle-

dik, önerilerimizi yetkililere ilettik, 2023 Eğitim Vizyonu 
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ve yeni ortaöğretim tasarımındaki gibi. Kariyer-liyakat 

sistemini isteyen biziz. Kadrolaşmaya, kayırmaya, torpi-

le, nepotizme karşı; kariyer ve liyakatte uzmanlaşmayı, 

işte ustalaşmayı ilke edindik. Yurt dışı çalışmalarımızın 

iki sonucu var: ‘Bugüne kadar niye gelmediniz’ eleşti-

risi, ‘İyi ki geldiniz’ sevinci. Emeğin sömürüldüğü ka-

pitalist bir dünyada ortak mücadele alanlarının çoğal-

tılmasının ve emek örgütlerinin işbirliği içinde hareket 

etmelerinin öneminin farkında olarak çalışmalarımız 

devam edecektir.” 

46. Başkanlar Kurulu Toplantısı 

Eğitim-Bir-Sen 46. Başkanlar Kurulu Ankara’da yapıl-

dı. 5. Dönem Toplu Sözleşme süreci ve sonrasına ilişkin 

değerlendirmelerin, yeni eğitim-öğretim dönemde ya-

pılacak çalışmalarla ilgili istişarelerin yapıldığı toplantı-

da önemli kararlar alındı. 

Başkanlar Kurulu sonuç bildirgesi

-Dünyada ve bölgemizde toplumların ve devletlerin 

karşı karşıya kaldığı ekonomik krizlerin son bulması, 

üretimin ve istihdamın artması, savaşların, işgallerin ve 

terör örgütlerinin varlığının son bulması, barışın hâkim 

olması, her geçen gün sayısı artan mülteci ve sığınma-

cıların yurtlarına döneceği zeminlerin hazırlanması, ah-

laki çöküntünün önlenmesi, evrensel değerlerin tahkim 

edilmesi, güven ve huzurun bütün insanlığı kuşatması, 

refahın adil paylaşılması, hukuka ve insan haklarına uy-

gun, insan onuruna saygının esas olduğu adil bir dünya 

düzeninin inşası için küresel aktörlere, uluslararası ku-

ruluşlara, her bireye ve insanlığa çağrıda bulunuyoruz. 

-Terör örgütlerine ve uzantılarına karşı cesaretle dura-

rak evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak için ey-

lem başlatan annelerin isyanını, yüreklerinden kopan 

haykırışlarını ve evlatlarına kavuşma özlemlerini sonu-

na kadar destekliyoruz. Toplumun tüm kesimleri, bu 

anaların feryatlarına kulak vermeli, dertlerine tercüman 

olmalı, haklı davalarına sahip çıkmalı; analar-babalar 

evlatlarına, evlatlar özgürlüğüne kavuşturulmalıdır. 

-Bazı belediyelerdeki kamu çalışanlarına yönelik işten 

çıkarma, görevden alma, sözleşmesini sona erdirme, 

sürgün ve görev tanımlarına aykırı faaliyetlerde bulun-

maya zorlama şeklindeki emeği ve emekçinin haklarını 

ayaklar altına alan uygulamalara karşı haklarını arayan 

bütün emekçileri selamlıyor, haklı davalarına olan des-

teğimizi kamuoyuyla paylaşıyor; sorumlulardan hesap 

sorulması çağrısında bulunuyoruz. 

-Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminde zaman içeri-

sinde bazı boşluklar oluştuğu, yönetsel anlamda bazı 

aksaklıklar meydana geldiği, bazı politika üretme ve 

sorun çözme makamlarının atıl kaldığı görülmelidir. 
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Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin daha işlevsel 

hâle gelmesi ve milletin ihtiyaç duyduğu pozitif sonuç-

ları üretmesi için kamu idaresinde gerekli ve zorunlu 

görülen kurumsal değişimler bir an önce tamamlanma-

lıdır. 

-4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Söz-

leşme Kanunu’nun, kamu görevlilerinin mali, sosyal, 

özlük hakları ve çalışma şartlarından kaynaklanan so-

runlarının toplu pazarlık masasında çözümü konusunda 

yetersiz kaldığı görülmüştür. Kamu görevlileri sendika-

cılığının, toplu sözleşme süreci, yasası, masası, kapsamı 

ve kazanımları bakımından sendikacılığın ideal ölçütle-

riyle örtüştürülecek nitelikte, akıtılan terle uyumlu hâle 

getirilmesi, mevcut kanunun değişmesi için mücadele 

edeceğiz. 

-Uzlaşmazlıkla sona eren 5. Dönem Toplu Sözleşme 

pazarlık sürecinde bir milyonu aşkın eğitim çalışanının 

haklı beklentilerinin, alın terinin karşılığı taleplerinin 

kamu işverenince karşılanması bir yana üzerinde durul-

madan geçiştirilmesi, sorunlara duyarsız, çözüm öneri-

lerine kayıtsız kalınması asla kabul edilemez. Üzerinde 

uzlaşılan konuların geçmişteki toplu pazarlık pratiği 

görmezden gelinerek tek taraflı bir tespit tutanağıyla 

yok sayılması; eğitim çalışanlarının sayısal çoğunluğu-

nun ve varlığının toplumsal bir güç yerine bir yük olarak 

görülmesi, eğitim çalışanları adına esef verici, çalışma 

hayatının geleceği açısından ise kaygı vericidir. 

-Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun hakemlik sürecin-

deki tutum, tavır ve kararları, kurulun varlığını, yapısını, 

meşruiyetini ve özerkliğini kamu görevlileri nezdinde 

tartışmaya açmış; kurul kendini kamu işvereninin noteri 

konumuna düşürmüştür. 

-3600 ek göstergeyle ilgili verilen sözlerin, icraya dair 

belgelerde yer alan taahhütlerin gereği bir an evvel 

yerine getirilmelidir. Ek gösterge düzenlemesi, meslek 

grupları bazlı değil, memnuniyet katsayısını artıracak, 

kamu görevlilerinin tamamını kapsayacak şekilde ya-

pılmalıdır. 

-FETÖ/PDY ile mücadele sürecinde asılsız, haksız ve 
mesnetsiz itham ve iftiralara maruz bırakıldığı adli ve 
idari soruşturma raporları ve mahkeme kararlarıyla or-
taya çıkan kamu görevlileri, eski kadro ve görevlerine 
iade edilmeli, uğratılmış oldukları hak kayıpları ve mağ-
duriyetler giderilmelidir. 

-Millî Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2023 Eğitim Viz-
yonu çerçevesinde belirlenen hedeflerin somut eylem 
adımlarına dönüşmesi gerekmektedir. Bakanlığın, eği-
tim hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir politikalar 
geliştirebilmesi için eğitimin paydaşlarıyla istişare hâ-
linde olması, sorunların çözümünü sahadaki uygula-
yıcılarla bulmaya çalışması neticesinde gerçekleşecek 
hedefin ve değişimin kalıcı hâle geleceği gerçeği gö-
rülmelidir. 

-Kamu hizmetlerinin verimli ve etkin bir şekilde yürü-
tülmesine hiçbir katkıda bulunmayan sözleşmeli istih-
dam uygulamasına son verilmeli; eğitim çalışanları açı-
sından başta aile bütünlüğü olmak üzere, birçok soruna 
ve hak kaybına yol açan sözleşmelilik sona erdirilerek 
sözleşmeli personel kadroya geçirilmelidir. Kadro hakkı 
verilinceye kadar, başta atama ve yer değiştirme hakla-
rı olmak üzere, kadrolu kamu personeline tanınan tüm 
haklar tanınmalı, aynı işi yapanlar aynı haklara sahip 
olmalıdır. Kamu görevlileri ücretli, sözleşmeli gibi farklı 
istihdam türlerine mecbur bırakılmamalı, kamu hizmet-
leri kadrolu kamu görevlileri eliyle yürütülmelidir. 

-Millî Eğitim Bakanlığı’nın iş yoğunluğunun büyük bir 
kısmını eğitim politikalarından ziyade personel iş ve 
işlemlerine hasretmek zorunda kalmasının sebebi, 
sürdürülebilir bir atama ve yer değiştirme politika-
sı izlememesidir. Bakanlığın kaynaklarını ve enerjisini 
eğitim-öğretimin niteliğinin artırılmasına tam olarak 
yöneltebilmesi için atama ve yer değişikliği konusun-
da, “Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Süreci: Tes-
pitler ve Bir Model Önerisi” odak analizimizde ortaya 
koyduğumuz gerçekler ışığında eğitim çalışanlarının 
taleplerini azami ölçüde karşılayan, mağduriyetleri ön-

leyen, adil ve sürdürülebilir bir atama ve yer değiştirme 

politikası tesis edilmelidir. 
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-Eleştirel düşünen, medeniyet değerlerimizi ayakta tu-
tan, dünyadaki gelişmeleri gören, yorumlayan ve geliş-
melere yön veren, küresel rekabette söz sahibi misyon 
adamları yetiştirmeyi hedefleyen bir üniversite inşası 
için; iş güvencesini esas alan, katılımcı bir yükseköğ-
retim yönetimini önceleyen yeni bir yükseköğretim 
anlayışına ihtiyaç vardır. Bu doğrultuda gerekli adımlar 
atılmalıdır.  

-Akademik özgürlüğün, hukuka bağlılığın ve çalışma 
barışının esas olması gereken üniversitelerimizde rek-
törlerin yetkilerinin sınırsızlığı, keyfî kullanımı ve dene-
timsizliği birçok akademik ve idari personelin haksızlı-
ğa maruz kalmasına yol açmaktadır. Bu sınırsız yetkiler 
sınırlandırılmalı, keyfî tutumlar cezalandırılmalıdır. Yük-
seköğretim sisteminin geçmişten gelen oligarşik yapı-
sını güçlendiren yasakçı, baskıcı, keyfî yönetim anlayı-
şına ve uygulamalarına son verilmelidir. 

-Üniversitelerimizdeki akademisyenlerimizin yükselme 
süreçlerinde adaleti tesis edecek, kadro almalarında 
keyfî tutumları ortadan kaldıracak, norm kadro uygu-
lamasından doğan mağduriyetleri giderecek, özlük 
haklarına ve iş güvencelerine zarar vermeyecek, mali 
ve sosyal haklarını geliştirecek, bilgi üretme konusun-
da gerekli imkân ve ortamı sağlayacak yeni bir çalışma 
düzeni kurulmalıdır. 

-Üniversitelerimizin, idari personelinden akademisyeni-
ne kadar bir bütün olduğu, kaliteli bir öğretimin el bir-
liğiyle üretildiği gerçeğinden hareketle idari personeli-
mizin akademik personele tanınan yükseköğretim taz-
minatı, geliştirme ödeneği gibi temel bazı mali ve sos-
yal haklardan faydalandırıldığı, üniversite yönetiminde 
görüş ve önerilerinin dikkate alındığı, ayrımcılığa maruz 
bırakılmadığı bir yönetim anlayışı tesis edilmelidir. 

-Üniversitelerimizde aynı statüye sahip personel ara-
sında liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde adalete ve 
hakkaniyete uygun görevde yükselmenin önünü aça-
cak, üniversitelerarası naklen atama ve yer değişikliği-
ne imkân tanıyacak ve bütün üniversiteleri kapsayacak 

bir sisteme ihtiyaç vardır. 

-Halen ikinci görev statüsünde devam ettirilen eğitim 

kurumu yöneticiliği; sendikamızın “Eğitim Yönetimin-

de Liyakat ve Kariyer” raporunda tanımladığı, Bakan-

lığın da 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde betimlediği 

şekliyle profesyonel meslek statüsüne kavuşturulmalı, 

kazanılmış haklar korunarak liyakat ve mesleki ilerleme 

ekseninde kurgulanmalıdır. 

-Öğretmenlik mesleğinin statüsünü yükseltecek, mes-

leği tüm aşama ve basamaklarıyla ele alacak, özlük ve 

sosyal haklarında iyileştirmeler yaparak sosyal itibarını 

daha da yükseltecek, ‘mesleğe destek, geleceğe hizmet’ 

niteliğinde bir meslek kanunu ivedilikle çıkarılmalıdır. 

-İnsana saygının giderek azaldığı, temel insan haklarını 

çiğnemenin sıradanlaştığı dünyamızda, şiddet sarma-

lının korkutucu boyutlara ulaşması, eğitim süreçlerine 

sıçraması ve eğitimin paydaşları arasında vuku bulması 

geldiğimiz noktayı net olarak göstermektedir.Geride 

bıraktığımız yıllarda birçok eğitimci arkadaşımızın kur-

banı ve mağduru olduğu şiddet illetinin önlenmesi için 

caydırıcı tedbirler alınmalı, Bakanlık bu konuda öncü rol 

üstlenmelidir. 

-Okullara, zorunlu harcamalarını yapabilecekleri, daha 

nitelikli bir eğitim hizmeti yürütebilmeleri için ihtiyaç-

larını karşılayabilecekleri bir bütçe verilmelidir. Hizmet 

üretmeye çalışan kurum yöneticilerini töhmet altında 

bırakmayacak, veliyle karşı karşıya getirmeyecek, hak 

etmedikleri muamelelere maruz bırakmayacak önlem-

ler alınmalıdır. Bakanlık, okul bazlı ödenek tahsisinin 

yapılmasını sağlayarak, her eğitim-öğretim yılı başında 

yöneticilerini tartışmaya açacak bu tür durumların önü-

ne geçmelidir. 

-Eğitim sisteminin verimliliği, niteliği ve sürekliği ko-

nusunda fedakârca emek veren, büyük rol üstlenen, 

eğitim hizmetinin ayrılmaz parçası hizmetli, memur, 

şeflerimiz başta olmak üzere, genel idare hizmetle-

ri ve yardımcı hizmetler sınıfı personelinin alın terinin 

karşılığı olarak mali ve özlük haklarında iyileştirmeler 

yapılmalıdır. 
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-Eğitim-Bir-Sen olarak, eğitim çalışanlarının sorunları-

nın çözümü, özlük haklarının korunması ve geliştirilme-

si konusundaki mücadelemizi her platformda sürdü-

receğiz. Üyemiz, ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya, 

üretmeye; haktan ve haklıdan yana olmaya ilk günkü 

kararlılıkla devam edeceğiz. Farklı kıtalarda iş birliği 

yaptığımız eğitim sendikalarıyla birlikte emeğin değe-

rinin tüm dünyada artması için ortak çalışmalarımızı 

artıracağız. Dünyanın neresinde olursa olsun zulmü ve 

zalimi lanetlemeye, mazlumdan yana olmaya devam 

edeceğiz.

Yukarıdaki talep ve çağrılarımız karşılıksız bırakılma-

malıdır. Adaletin ve barışın hâkim olduğu bir dünya için, 

daha nitelikli bir kamu hizmeti yürütülmesi için, emek-

çilerin alın terinin karşılığını almak için verdikleri müca-

delenin sınırlarının genişletilmesi için, daha verimli bir 

eğitim sistemi için bu taleplerimizin karşılanması, çağ-

rılarımızın karşılık bulması geleceğimiz adına elzemdir. 

Kadınlar Komisyonu 6. Başkanlar 
Kurulu Toplantısı’nı yaptı 

Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu 6. Başkanlar Ku-

rulu Toplantısı Ankara’da yapıldı. Toplantının açılışında 

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

Ali Yalçın, sendikal mücadelede kadın liderlerin ve üye-

lerin örgütlenmeye katkılarına değinerek, “Yola çıktığı-

mız günden beri kadının sendikal mücadeledeki yerini 

güçlendirmek ve bu mücadele yolunda birlikte yürü-

mek için elimizden geleni yaptık. Her zaman söyledi-

ğimiz gibi burada bize düşen görev kadın üyelerimizin 

sayısını artırmak, kadın üyelerimize düşen ise temsilde 

sorumluluk almak için ter akıtmaktır. Sloganımız açık 

ve birçok şeyi anlatmak için de yeterli: Yol açık, yola 

çık” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kadınlar Komisyonu 

Başkanı Sıdıka Aydın, çalışma hayatının kendine has 

sorunları olduğunu belirterek, “Bu sorunların bizim 

tarafımızdan ifade edilmesi ve kadın eli değerek çö-

zülmesi, çalışma hayatının çalışma şartlarının iyileştiril-

mesi konusunda kadınların daha fazla inisiyatif alması, 

kadınların üretim süreçlerinde etkin rol oynaması kadar 

ailedeki görevlerini icra etmesi de önemlidir. Üretimden 

geri kalmayan, aileyi de ihmal etmeyen bir çalışma ha-

yatı ideal olandır” şeklinde konuştu. 

Sendikal alandaki örgütlenmelerini daha da büyüte-

ceklerinin altını çizen Aydın, kadınlar komisyonu olarak, 

sorunların çözümü konusunda ellerinden geleni yapa-

caklarını söyledi. 
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Mali İşler ve Denetleme Kurulları 
Eğitim ve İstişare Toplantımızı 
yaptık 

27-29/09/2019

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

eğitimciler olarak, bir eğitim sendikası olarak, eğitime 

yatırım yapmaya, teşkilat eğitimine önem ve ağırlık 

vermeye devam edeceklerini belirterek, “Bir yandan 

çocuklarımızı geleceğe hazırlıyor, yarınlarımızın aydın-

lık olması için ter akıtıyor, diğer yandan sendikal yol 

haritamızı belirliyor, teşkilat eğitimlerimizle sendikal 

yolculuğumuzu, emek, hak ve özgürlük mücadelemizin 

temellerini güçlendiriyoruz” dedi. 

Mali İşler ve Denetleme Kurulları Eğitim ve İstişare 

Toplantısı’nın açılışında konuşan Ali Yalçın, ‘E-Sendika 

Programı’yla teşkilatın daha hızlı hizmet alabilmesi, 

katılımcı yönetim anlayışının tüm alanlarda karşılana-

bilmesi, sistemli sendika kimliğinin tahkimi için bu tür 

toplantıların önemli olduğunu söyledi. Türkiye’de aci-

len çözüme kavuşturulması gereken bir sistem sorunu 

bulunduğuna dikkat çeken Yalçın, “Toplum olarak ihti-

yacımız; tartışmaları azaltmak için yasak savan değil, 

ihtiyacı karşılayan politikalar üretmek, sistem kurmak-

tır. Eğitimde de yaşadığımız sorun insan değil, sistem 

sorunudur aslında” şeklinde konuştu. 

Her imkânın bir imtihan olduğunu kaydeden Yalçın, “İm-

tihanları başarıyla geçmiş bir teşkilat olarak bizim göre-

vimiz, her işimizi kitabımıza uygun yapmaktır, öyle de 

yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu. 

Açılış konuşmasının ardından, Eğitim-Bir-Sen Mali İş-

lerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin, 

Mali Müşavir Nurol Erdem ve Gelir İdaresi Grup Başkanı 

Kadir Çiçek birer sunum yaptılar.
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47. Başkanlar Kurulu Toplantısı 

17-19/01/2020

Eğitim-Bir-Sen 47. Başkanlar Kurulu Toplantısı Kızılcaha-

mam’da yapıldı. İki gün süren toplantıda, eğitim gündemi 

ve sendikal çalışmalar ele alındı. Genel Başkan Ali Yalçın’ın 

açılış konuşmasının ardından Şube başkanları söz alarak, 

gündeme dair görüş ve önerilerini dile getirdiler. 

Başkanlar Kurulu Toplantısı sonuç bildirisi 

-Ülke ve deniz sınırlarımızı da zorlayan küresel emperya-

lizmin ve iş birlikçilerinin Suriye’den Doğu Türkistan’a, Ara-

kan’dan Mısır’a, insanlığa ve özelde İslam dünyasına karşı 

acımasız bir savaş yürüttüğü bir zamanda küresel yoksul-

luk ve açlık büyürken toplumsal krizlerde derinleşmekte-

dir. Ülkeler parçalanmakta, insanlar yurdunu terk etmek 

zorunda kalmakta, katliamlar, zulümler yaygınlaşmakta, 

fikrî ve kültürel soykırımlar yapılmaktadır. Uluslararası ku-

ruluşları, küresel aktörleri ve tüm insanlığı evrensel ilkeler 

doğrultusunda yaşanabilir ve adil bir dünya düzeni için 

sorumluluk almaya davet ediyoruz. 

-Hükûmet sistemi değişikliğinin beraberinde getirdiği 

mevzuat ve uygulama farklılıkları, denk bütçe ve mali di-

siplin adı altında gerçekleştirilen ekonomik tedbir paket-

lerinin kamu görevlileri üzerindeki olumsuz yansımaları, 

Zorunlu organlar toplantımızı 
gerçekleştirdik 

14-15/12/2019

Eğitim-Bir-Sen 6. dönem yetkili organlar birinci istişare 

toplantısı Kızılcahamam’da yapıldı. Genel Yönetim Ku-

rulu, Denetleme, Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin 

katıldığı toplantıda, Türkiye gündemi, eğitimin sorunla-

rı ve sendikal gelecek değerlendirildi, bir yılda yapıla-

cak faaliyetler istişare edildi. Genel Başkan Ali Yalçın, 

açılışta yaptığı konuşmada, eğitimin ve eğitim çalışan-

larının temel sorunlarına çözüm bulma konusunda el-

lerinden geleni yapmaya devam ettiklerini belirterek, 

“Sorunların farkındayız. Biz sorunları anmakla, alt alta 

sıralamakla yetirmedik, yetinmiyoruz; çözüm önerileri-

mizi ortaya koyuyor, yetkililere iletiyoruz” dedi. 

3600 ek gösterge vaadinin bir an evvel hayata geçi-

rilmesi, öğretmenlik meslek kanununun beklentileri 

karşılayacak şekilde çıkması, sözleşmeli öğretmenlerin 

kadroya geçirilmesi ve atamaların kadrolu olarak yapıl-

ması için ter akıttıklarını ifade eden Yalçın, sorunların 

çözüme kavuşturulması, adaletsizliklerin giderilmesi ve 

daha iyi yarınlar için samimi ve kararlı çabalarının de-

vam edeceğini sözlerine ekledi.  
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5. Dönem Toplu Sözleşme’de kamu görevlilerinin haklı 

beklentilerinin karşılanmaması birçok sorunu ortaya çı-

karmış ve mağduriyete yol açmıştır. Kamu görevlilerinin 

mali, sosyal ve özlük haklarını artıracak adımlar atılmalı-

dır. Toplu sözleşmede yetersizliği ortaya çıkan 4688 sayılı 

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 

yeniden ele alınmalıdır. Siyasi irade bu konularda hareke-

te geçmelidir. 

-Kamu personel sisteminde kadrolu istihdam esas alınma-

lı, sözleşmeli personel istihdamına son verilmelidir. Mede-

niyet değerlerimizi ihya edecek, küresel rekabette rol üst-

lenecek insanları yetiştirmenin yegâne yolu eğitimdir. Bu 

sebeple, Türkiye; aileleri bölen, öğretmenin zihnini ailevi 

sorunlarla meşgul eden, aynı işi yapanlar arasında sosyal 

hiyerarşi üreten, hak ve ücretlerde haksızlıklara kapı arala-

yan, hakkaniyete ve çalışma ahlakına aykırı sözleşmeli öğ-

retmenlik uygulamasıyla ve ucuz işçilikten farksız ücretli 

öğretmenlikle bu hedefe yürüyemez. 

-Öğretmenliği hak ettiği noktaya taşıyacak ve kariyer 

mesleği hâline getirecek, mesleki özerklik sağlayacak, öğ-

retmenlerin özlük haklarını artıracak Öğretmenlik Meslek 

Kanunu hayata geçirilmelidir. 

-Kamu personel yönetiminde görevde yükselme, unvan 

değişikliği, atama süreçlerinde adalet duygusunu zedele-

meyecek; mülakat süreçlerinde ise objektif, hesap verilebi-

lir ve hukuki denetime açık, kamera kaydı gibi, şeffaflığı te-

sis edecek kariyer ve liyakat esaslı bir sistem kurulmalıdır. 

-Öğretmenlere ve eğitim kurumu yöneticilerine angarya 

niteliğinde verilen muhakkiklik, mesleki ve teknik eğitim 

kurumlarında öz değerlendirme form ve anket çalışmala-

rı, öğrenci servis ve taşımalı eğitim kapsamında nöbetçi 

öğretmenlere yüklenen sorumluluklar, ikinci nöbet, mesai 

saatleri dışında mesleki çalışma dayatması gibi görevler 

temel çalışma haklarına aykırıdır. Çalışma hukukunun ihla-

linin yanı sıra eğitim-öğretimi de olumsuz etkileyen bu tür 

görevler verilmemelidir. 

-3600 ek gösterge vaadinin üzerinden uzun bir zaman 

geçmesine rağmen, üstelik 100 Günlük Eylem Planı’na ya-

zılmışken hâlâ somut bir adım atılmamış olması eğitimci-

leri huzursuz etmektedir. 2023 Eğitim Vizyonu’nda da yer 

verilen 3600 ek gösterge sözü, tüm eğitim çalışanlarını 

kapsayacak şekilde yerine getirilmelidir. 

-Eğitim hizmeti, niteliğinden tasarruf edilemeyecek haya-

ti bir öneme sahiptir. Bu sebeple, boş geçen dersler, öğ-

retmensiz öğrenciler kabul edilebilir bir durum değildir. 

Nitelikli bir eğitim için öğretmen açığı acilen kapatılmalı, 

atama bekleyen öğretmen adaylarının haklı talebi karşı-

lanmalıdır. 

-Eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti engelleyecek caydırıcı 

tedbirler alınmalı, başta Millî Eğitim Bakanlığı olmak üze-

re, sorumluluk sahibi herkes bu toplumsal erozyona dur 

demeli, suçluların hak ettiği cezaya çarptırılmasını sağla-

yacak yasal düzenleme bir an evvel yapılmalıdır. 
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Üniversitelerde keyfî tutumlar sergilenmekte, haksız ta-

sarruflar, hukuksuz işlemler tesis edilmektedir. Üniversite 

yönetimlerinin keyfî tutumlarını ortadan kaldıracak, yetki-

lerini sınırlayacak, tasarruflarını denetim altına alacak bir 

mekanizma şarttır. 

-Üniversitelerde çalışma barışına katkıda bulunacak, işbir-

liği içerisinde hizmet etmeyi destekleyecek, akademik-i-

dari personel ayrımını ortadan kaldıracak, idari personele 

yükseköğretim tazminatı, geliştirme ödeneği, sınav görevi 

alabilme hakkı tanıyacak, üniversitelerarası merkezî atama 

ve yer değişikliğine imkân sağlayacak, yönetim süreçlerin-

de irade beyanı fırsatı sunacak düzenlemeler yapılmalıdır. 

YÖK bu konularda inisiyatif kullanmalıdır. 

-Toplumsal şiddeti kadına müşahhas kılarak cinsiyet üze-

rinden feminist ve eş cinsel bir ideoloji üretmeye çalışan 

karanlık lobilerin dayattığı kavram ve söylemlerden, mev-

zuat ve projelerden uzak durulmalıdır. Küresel bir sorun 

olan şiddete karşı geleneği, örfü, dini olağan şüpheli ilan 

etme hatasından dönülmeli; kadına şiddet de dâhil, her 

türlü şiddete karşı istişareye dayalı, medeniyet değerleri-

mizle uyumlu çalışmalar yapılmalıdır. 

-Eğitim-Bir-Sen olarak, insan, fikir, emek odaklı sendikal 

mücadelemizi konjonktüre göre değil, ilke ve ideallerimiz 

doğrultusunda kararlılıkla sürdüreceğiz. İnsana ve eğitime 

yatırım yapmaya, eğitim çalışanlarının haklarını her plat-

formda savunmaya, teşkilatımızı eğitimle güçlendirmeye; 

küresel sorunlara evrensel çözümler önermeye, kazanım-

larımızın heba olmaması için direncimizi korumaya, küre-

sel emek mücadelesinin büyük bir aktörü olarak uluslara-

rası eğitim sendikalarıyla işbirliğimize devam edeceğiz. 

-Eğitim hizmetinin tüm paydaşların ürettiği, niteliğine her-

kesin katkıda bulunduğu gerçeğinden hareketle, hizmetli, 

memur, şeflerimiz başta olmak üzere, genel idare hiz-

metleri ve yardımcı hizmetler sınıfının alın terinin karşılığı 

olarak mali ve özlük haklarında iyileştirmeler yapılmalıdır. 

Buna büyük bir katkı sağlayacak olan görevde yükselme, 

unvan değişikliği ve yer değişikliği talepleri ivedilikle kar-

şılanmalıdır. Ayrıca, yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılarak 

genel idare hizmetleri sınıfına dâhil edilmelidir. 

-Eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmalarda yeni ufuklar aça-

cak, üretilen bilgilerin hayata geçmesini sağlayacak, katı-

lımcı bir yönetim anlayışını esas alan üniversal normlar 

ışığında akademik özgürlüğü, akademik kariyerde liyakati 

esas alacak yeni bir yükseköğretim kanununa ihtiyaç vardır. 

-Akademisyenlerin daha fazla bilimsel çalışma yapmala-

rına imkân sağlayacak, akademik yükselme süreçlerinde 

adaleti tesis edecek, kadro almalarında keyfî tutumları 

ortadan kaldıracak, norm kadro uygulamasından doğan 

mağduriyetleri giderecek, mali ve sosyal haklarını gelişti-

recek düzenlemelerin yapılması elzemdir. 

-Akademisyenlerin kendilerinden beklenen öğrenci yetiş-

tirme, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı misyonlarını 

yerine getirebilmeleri, sözleşmeli/süreli çalışma gibi zorla-

yıcı tedbirlerle değil, iş güvencelerinin sağlanması, liyakat 

ve başarı ekseninde bir akademik yükselme sürecinin kur-

gulanmasıyla mümkündür. 

-Mevcut yükseköğretim sisteminin işleyişi ve yapısı, ülke-

mizdeki demokratik gelişimlere, toplumsal özgürlük alan-

larının genişlemesine aykırı bir görüntü oluşturmaktadır. 
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sendikası için ter akıtanların, adanmışların, sendikal 

aklı sendikal ahlakla buluşturanların, emeği, ekmeği 

aziz bilenlerin, özlük ve özgürlük mücadelesi verenle-

rin buluşması olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: 

“15. Türkiye Buluşmamızda, aynı zamanda 28. kuruluş 

yılımızı da idrak ediyoruz. 14 Şubat 1992’de başlayan 

soylu mücadelede 28 yılı geride bıraktık. 28 yıl önce 

merhum Mehmet Akif İnan ve arkadaşlarının attıkları 

adım, bugün yerelden evrensele küresel bir yürüyüşe 

dönüştü. 28 yıllık mücadele, emek tarihinde 28 yıllık 

özne demek. Türkiye 28 yıl önce, akademik hizmet sen-

dikacılığıyla, çözüm, insan, adalet temelli değer sendi-

kacılığıyla tanıştı. Türkiye 28 yıl önce, insanı, emeği ve 

üyelerini ideolojik çatışmaların nesnesi gören sendikal 

zihniyetin tekelinden kurtuldu.” 

Yerelden evrensele yol alıyoruz 

Küresel kirli ittifaklara, sömürü platformlarına, vahşi ka-

pitalizmin çok uluslu kurumlarına karşı insanı, emeği, 

değeri merkeze alan ittifakların, platformların ve çok 

uluslu kurumların inşasına çalıştıklarını vurgulayan Yal-

çın, “Eğitim-Bir-Sen’in ve Memur-Sen’in yurt dışı faali-

yetlerinin yaslandığı fikir budur. Mozambik, Moğolistan, 

Çekya’daki; Filistin, Tacikistan, Sudan’daki; Meksika, Öz-

bekistan, Fas’taki, 5 kıtadan sendikalarla kurduğumuz 

temasın nedeni, küresel adalet arayışımızdır. İTUC’la, 

ETUC’la, ILO’yla, Eğitim Enternasyonel’le temasımızın 

esası, adil bir dünyanın inşası, kötülükleri engellemek 

Yerimiz zirve, yönümüz ufuk, 
yolumuz yeni umutlardır

15/02/2020

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-

çın, kuruluştan yükselişe, zerreden zirveye, yerelden 

evrensele doğru yürüyüşlerinde milletle aynı safta, in-

sanlıktan yana olduklarını belirterek, “Özgürlükleri ar-

tırmanın, adaleti hâkim kılmanın mücadelesini verdik, 

veriyoruz. Biz, makamdan ve masadan değil, alın teri 

dökülen mekândan ve emekçilerin bulunduğu sahadan 

sendikacılık yapıyoruz. Bugünden geçmişe, zirveden 

yola çıktığımız ilk yere, yolculuğa başladığımız ilk güne 

bakıldığında, herkesin gördüğü emektir, erdemdir, halis 

niyet ve gayrettir. Bizler de ilk adımı atan öncülerimiz 

gibi zirveden yeni ufukları, yeni ufuklardan yeni umut-

ları hedefledik. ‘Yerimiz zirve, yönümüz ufuk, yolumuz 

yeni umutlardır’ dedik. Bizi diri tutan itirazlarımız, mu-

halif damarımız, mücadele azmimizdir. Bizi değerli kı-

lan, mücadele ruhuyla kazandırdıklarımız, hakkı ve ha-

kikati haykırmamızdır” dedi.

15. Türkiye Buluşması, şube başkanları, yönetim kurul-

ları, üniversite ve ilçe temsilcilerinin katılımıyla Antal-

ya’da yapıldı. 

Toplantının açılışında konuşan Genel Başkan Ali Yalçın, 

buluşmanın; iyiliğe, doğruluğa ve adalete çağıranların, 
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gibi konularda beklentileri karşılayan adımlar bir an 

önce atılmalıdır” diye konuştu. 

Öğretmenlik meslek kanunu gecikmeden çıkarılmalıdır

Sosyal ve ekonomik statü açısından medeniyetimizin 

öğretmene yüklediği değeri gerçekleştirmeyi sağlaya-

cak bir Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılmasının 

gerekli ve zorunlu olduğunu kaydeden Yalçın, “Hedef-

ler ve gerçekler bağlamında her şeyi içinde barındıran 

bir kanun içeriğinin oluşmasının mümkün, öğretmenin 

itibarını hem yükseltmeye hem de korumaya garantör 

vasfı taşıyan hükümlerin elzem olduğuna inanıyoruz. 

Öğretmenlerimizin haklarını koruyacak, çalışma şartla-

rını iyileştirecek, şiddeti de önleyecek meslek kanunu 

artık çıkarılmalıdır” dedi. 

Yalçın, 3600 ek gösterge sözünün, tüm eğitim çalışan-

larını kapsayacak şekilde yerine getirilmesi gerektiğini 

söyledi. 

Açılış konuşmasının ardından, Genel Başkan Ali Yalçın, 

üniversite ve ilçe temsilcileriyle; Genel Sekreter Latif 

Selvi, şube sekreterleriyle; Teşkilatlanmadan Sorumlu 

Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, teşkilat-

lanmadan sorumlu şube başkan yardımcılarıyla; Mali 

İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mithat Se-

vin, mali işlerden sorumlu şube başkan yardımcılarıyla; 

Basın ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı-

ve iyilikleri önermek içindir. Bugüne kadar uluslararası 

eğitim sendikalarıyla temas kurmamızın, görüşmeler 

gerçekleştirmemizin, iş birliği protokolü imzalamamı-

zın nedeni, adil bir dünya için emek dayanışmasıdır. Bu 

amaçla farklı ülkelerden genç sendikacıları ülkemizde 

eğitiyor, geleceğin sendika liderlerini yetiştiriyoruz” 

şeklinde konuştu. 

Sorunlarımız ivedilikle çözüme kavuşturulmalıdır 

Ali Yalçın, Türkiye’nin, özüne dönme, kökleri üzerin-

de yeniyi inşa etme iradesini ortaya koyduğu bu dö-

nemde, dün yapılanların üzerine bugünün yapılması 

gerekenlerini koymak gerektiğini belirterek, “Stratejik 

bir eşikteyiz. Bu eşiğin aşılabilmesi için katma değer 

üretmesi gereken alanlar; eğitim, kültür, kamu yöne-

timi, kamu hizmeti ve kamu personel sistemidir. Üc-

retli öğretmenlik garabeti, yer değişikliği sürecinde 

karşılanmayan talepler, öğretmene yönelik giderek 

artan şiddete karşı etkin ve caydırıcı düzenleme ya-

pılmaması, öğretmen açığı, erkek kamu görevlilerine 

dayatılan darbe ürünü kılık ve kıyafet yönetmeliği, ek 

ders esaslarındaki eşitsizlik, ders ücretlerindeki ada-

letsizlik, okulların bütçe sorunu, eğitimin denetim ve 

rehberlik ayağının ihmal edilmesi, akademik persone-

lin iş güvencesi başta olmak üzere, özlük haklarında 

üniversite yönetimlerinin sergilediği keyfîlik, idari per-

sonelin görevde yükselme ve üniversitelerarası mer-

kezî yer değiştirme taleplerinin karşılıksız bırakılması 
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den sorumlu şube başkan yardımcılarıyla bir araya gele-

rek, sendikal çalışmalara ilişkin istişarelerde bulundular. 

Daha sonra, başkanlar kurulu toplantısı gerçekleştiril-

di, yapılan ve yapılması tasarlanan faaliyetler hakkında 

değerlendirmelerde bulunuldu. 

ların turnike ve ikna odalarını, sahiplerinin başına geçi-

ren, 28 Şubatçılar yargılanıncaya ve hak ettikleri ceza-

ları alıncaya kadar davanın peşini bırakmayan, 28 Şubat 

zulüm ve cürümlerini raporlaştırarak tarihe not düşen 

bu teşkilattır. Kamuda kıyafet özgürlüğü için 12 milyon 

300 bin imzayı bu örgütlü güçle toplayan, kadına şid-

det ve haksızlıkları Sıhhiye Meydanı’nda protesto eden-

ler yine sizlerdiniz. ‘Mazlumlar İçin İnfak Vakti’ diyerek 

sığınmacılara yardım kampanyasında Şanlıurfa’da bir 

araya gelen, Gaziantep’te terörü lanetleyen, 81 ilde 

yardım TIR’larını Halep’e çıkaran bu teşkilattır. Yüreğini 

Diyarbakır annelerinin yüreğiyle birleştiren, Suriye zin-

danlarında tutsak edilen kadınlara ışık olmak, çığlıkla-

rını dünyanın sağır kulaklarına duyurmak için meşaleli 

yürüyüş yapan sizlerdiniz. ‘Kadın Kamu Görevlilerinin 

Sorunları ve Çözüm Önerileri’ ile ‘Sendikacı Kadın, 

Güçlü Kadın’ çalıştaylarını, ‘Çalışma Hayatında Şiddet 

ve Tacizin Ortadan Kaldırılması’ konferansını, ‘Sendi-

kalarda Kadın’ başlıklı toplantıyı ve son olarak “Kadın 

Öğretmenlerin Çalışma Hayatı: Tespitler ve Öneriler’ 

raporunu hazırlayarak sendikal hareketlerde kadını bir-

çok boyuttan tartışan, tartıştıran teşkilat bu teşkilattır. 

sı Şükrü Kolukısa, basın ve iletişimden sorumlu şube 

başkan yardımcılarıyla; Hukuk ve Toplu Sözleşmeden 

Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla, 

hukuk ve toplu sözleşmeden sorumlu şube başkan yar-

dımcılarıyla; Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel 

Başkan Yardımcısı Atilla Olçum, eğitim ve sosyal işler-

Emek mücadelemizin öncü kadınları 
Ankara’da buluştu

07-08/03/2020

Eğitim-Bir-Sen 6. Kadın Komisyonları Türkiye Buluş-
ması, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 
Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Kahramanmaraş 
Milletvekili Habibe Öçal, sendikacı Meksika İşçi Partisi 
Milletvekili Claudia Dominguez, Gambiya Öğretmen-
ler Sendikası Başkan Yardımcısı ve Kadın Komisyonu 
Başkanı Saffie Nyassi, Litvanya Eğitim, Bilim ve Kültür 

Sendikası Başkan Yardımcısı Egle Zugauskaite, Genel 

Merkez Kadınlar Komisyonu üyeleri, şube kadın ko-

misyonları başkan ve üyelerinin katılımıyla Kızılcaha-
mam’da gerçekleştirildi. 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
sömürüyü, sömürü düzenini bitirmek için soylu müca-
delenin kadın örgütlenmesini başlattıklarını belirterek, 
“28 Şubat’ta eğitim ve insan haklarını gasbeden zorba-
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modern dünyada insanlığın son sığınağıdır ve bu sığı-

nağı muhafaza etmekle yükümlüyüz” değerlendirme-

sinde bulundu. 

İki panel, bir konferans düzenlendi 

Program kapsamında iki panel yapıldı. Moderatörlüğü-

nü Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi’nin yaptığı 

“Geleceğin Öznesi Ailenin Geleceği” başlıklı oturumda 

Dr. Öğretim Üyesi Mücahit Gültekin “İstanbul Sözleş-

mesi, Toplumsal Cinsiyet ve Ötesi, Dr. Öğretim Üyesi 

Meryem Şahin ise “Dünyada Toplumsal Cinsiyet Karşıtı 

Hareketler” konularında sunum yaptılar. 

“Sendikal Mücadelede Kadının Rolü ve Uluslararası 

Sendikal Tecrübeler” başlıklı oturumda Meksika İşçi 

Partisi Milletvekili Claudia Dominguez, Gambiya Öğret-

menler Sendikası Başkan Yardımcısı ve Kadın Komis-

yonu Başkanı Saffie Nyassi, Litvanya Eğitim, Bilim ve 

Kültür Sendikası Başkan Yardımcısı Egle Zugauskaite, 

ülkelerindeki sendikal faaliyetler ve kadınların çalışma 

hayatındaki rolleri hakkında bilgi verdiler. 

Yazar Sibel Eraslan ise “Zamanı Kuran Kadınlar” konulu 

bir konferans verdi. Daha sonra, Kadın Komisyonları Baş-

kanlar Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda, çalışma haya-

tında karşılaşılan zorluklar, mevcut sorunlara çözüm öne-

rileri, sendikal örgütlenmeyle ilgili çalışmalar görüşüldü. 

Uluslararası alanda ve sendika toplantılarında, çalışma 
hayatında Türk kadınını başarıyla temsil ettiniz. Hak, 
emek ve özgürlük mücadelemizi, güçlü dokunuşlarla, 
daha anlamlı, önemli kazanımlarla geliştirdiniz. Şunu 
biliyoruz ki, sorunlarımızı çözmenin yolu örgütlü gücü 
takip etmekten geçiyor. Örgütlü gücü takip edersek 
her türlü sorunun üstesinden gelebiliriz. Bizim en bü-
yük gücümüz örgütlülüğümüzdür” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Ay-
dın, sendikal mücadelelerini cinsiyet parantezine alarak 
daraltmadıklarını vurgulayarak, “Çalışma hayatında ka-
dınların yaşadıkları sorunlar birincil sorumluluğumuz 
olduğu kadar, memur sendikacılığının temel sorunları-
nın tamamı mesuliyet alanımızdadır. Bu bakış açısıyla, 
toplu sözleşme ve diğer sosyal diyalog mekanizma-
larında alın terimiz var. Bu çabamızı, 5. Dönem Top-
lu Sözleşme’de de ortaya koyduk. Toplu sözleşmenin 
öncesinde hazırlık çalıştayları yaptık, talepleri teklife 
dönüştürerek raporlaştırdık. Toplu sözleşme sürecinde 
komisyon çalışmalarına bizzat katıldık. Biz kadın kamu 
görevlilerinin sorunları için çabaladık, çabalamaya da 
devam edeceğiz. Biliyoruz ki, kadının olmadığı her alan 
eksiktir. İş gücü piyasası da bundan azade değildir. Ça-
lışma hayatının dinamikleri dün erkeğin baba kimliğini 
örseledi, bugün kadının anne kimliğine göz dikmiş du-
rumdadır. Biz iş-yaşam uyumunu tüm kadın ve erkekler 
için arzu ediyoruz. Aile, tüm bağların anlamsızlaştığı bu 
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mizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz” ifadelerini 

kullandı. 

Yalçın’ın ardından söz alan şube başkanları gündeme 

ilişkin görüş ve önerilerini dile getirirken, genel başkan 

yardımcıları da kendi alanlarıyla ilgili yapılan çalışmala-

ra ilişkin bilgi verdiler. 

Başkanlar Kurulu sonuç bildirgesi 

-Kovid-19 salgını nedeniyle insanlık ciddi bir imtihan-

dan, zor bir dönemden geçmektedir. Salgınla mücadele 

sürecini büyük bir kararlılık, dikkat ve özveriyle yürüten 

hükûmete ve başta sağlık çalışanları olmak üzere bütün 

kamu görevlilerimize başarılar diliyoruz, ülke olarak bu 

zorlu süreci el birliğiyle atlatacağımıza inanıyoruz. 

-Sivil toplum kuruluşlarını bu zorlu süreçte milletimizin 

ve devletimizin yanında, imkânları dâhilinde destek ol-

maya, üzerine düşeni yapmaya ve sorumluluk üstlen-

meye davet ediyoruz. Bu vesileyle konukevimizi sağlık 

çalışanlarının istifadesine sunduğumuzu ifade ediyo-

ruz. Sendikamıza düşen bir sorumluluk olduğunda tüm 

gücümüzle destek olmaya ve katkı sunmaya devam 

edeceğimizi vurguluyoruz. 

48. Başkanlar Kurulu Toplantımızı 
video konferansla yaptık 

26/03/2020 

Eğitim-Bir-Sen, 48. Başkanlar Kurulu Toplantısı’nı koro-

navirüs (kovid-19) salgını nedeniyle video konferans ile 

yaptı. Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen 

toplantı Genel Başkan Ali Yalçın’ın açış konuşmasıyla 

başladı. Koronavirüs salgınının neden olduğu olağa-

nüstü bir dönem yaşandığını vurgulayan Yalçın, “Bu 

öyle bir süreç ki, bizim geçmişten beri dile getirdiği-

miz gibi bir sistemin sonunu işaret ediyor. Artık birçok 

konunun yeniden tartışıldığı bir sürece girmiş bulunu-

yoruz. Biz, bu noktada üretilen korkulardan ziyade ger-

çekliği rasyonel bir şekilde karşılamamız gerektiğine 

inanıyoruz” dedi.

“Sorun küresel, mücadele ulusal” söylemini çok önem-

sediklerini belirten Yalçın, “Vatandaşlarımızın kendi bi-

reysel tedbirini aldığı zaman riskin azalacağını, süreci 

daha hızlı ve kolay atlatacağımızı görüyoruz. Tedbirler 

alınırken, kimsenin mağdur olmaması için gereken has-

sasiyet gösterilmelidir. Olağanüstü dönemlerin olağa-

nüstü mevzuatı olur. Bu olağanüstü süreçte biz de eli-
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-Büyük bir aile olmanın gereğini yerine getirerek, siste-

mimizde kayıtlı tüm emekli üyelerimizin bu zorlu süreç-

te şubelerimiz marifetiyle yanlarında olacağız,ihtiyaçla-

rını soracağız, yardımlarına koşacağız, yalnız olmadık-

larınıve bugünlerin ‘vefa günü’ olduğunu göstereceğiz. 

-Koronavirüsle mücadele kapsamında illerde kurulan 

‘Vefa Sosyal Destek Grupları’na teşkilatımız eliyle katkı 

sağlamaya devam ediyoruz. 

-Koronavirüs salgını nedeniyle kamuda ve özelsektörde 

zararın minimize edilmesi için atılan adımlara ve açık-

lanan ekonomik pakete ek olarak, eğitim-öğretime ara 

verilmesi nedeniyle fiilen derse giremediği için yegâne 

gelir kaynağı olan ders ücretinden mahrum kalan ‘üc-

retli öğretmenler’ ve ‘usta öğreticiler’ mağdur edilme-

meli, ders görevlerini yapmış sayılarak ücretleri öden-

melidir. 

-Konfederasyonumuz Memur-Sen’in kamu görevlileri 

için idari izin talebinin kabul görerek Cumhurbaşkanlığı 

genelgesiyle çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu 

kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, 

dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin 

uygulanması kararını yerinde ve gerekli bir tedbirin ha-

yata geçirilmesi olarak görüyoruz. 

-Koronavirüs ile mücadele sebebiyle uzaktan eğitim 

uygulamasına geçilerek yüz yüze eğitime ara verilme-

si, öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının sağlığı ve halk 

sağlığı açısından önemli bir tedbirdir. Eğitim-öğretimin 

olumsuz etkilenmemesi için bu süreçte alınacak tedbir-

lere her türlü desteği vermeye hazırız. Ancak, yüz yüze 

eğitim-öğretime verilen aranın 30 Nisan tarihine kadar 

uzatıldığı dikkate alındığında, EBA TV içeriklerinin buna 

uygun şekilde planlanması, zenginleştirilmesi, müfre-

datın gerçekçi bir biçimde uygulanması gereklidir. 

-Yükseköğretimde YÖK tarafından bahar dönemi eği-

tim-öğretim sürecinin sadece uzaktan eğitim, açık öğ-

retim ve dijital öğretim imkânlarıyla sürdürülmesine ka-

rar verilmesi olumlu bir yaklaşımdır. Ancak bütün üni-

versite öğrencilerinin internet ve bilgisayar, tablet, akıllı 

telefon gibi iletişim araçlarına sahip olamadığı veya bu 

imkânların bulunmadığı coğrafi bir konumda olabilece-

ği göz önüne alınarak hiçbir öğrencinin mahrum bıra-

kılmayacağı, erişilebilir bir sistemin kurulması elzemdir. 

-Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bazı va-

liliklerin personelin ve yöneticilerin sağlıklı ve hizmeti 

kolaylaştırıcı elbiselerle işe gelip gidebilecekleri yönün-

deki kararını yerinde bir karar olarak değerlendiriyoruz. 

Bu serbest kıyafet uygulamasının merkezi bir kararla 

diğer valiliklerce de hayata geçirilmesini istiyor ve bek-

liyoruz. 

-Salgının yayılmasının önlenmesi adına alınan tedbirle-

ri son derece önemli görüyor, toplumun her kesimini 

zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayarak kendilerinin, 

ailelerinin ve çevrelerininsağlığını korumaya davet edi-

yoruz. Herkes kendi tedbirini aldığında virüse karşı en 

büyük savunma mekanizması oluşturulmuş olacaktır. 

Milletimizin sağduyusu, hükûmetin aldığı tedbirlerle 

ülke olarak bu zor günleri de atlatacağız. 
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Basın ve İletişimden Sorumlu 
Şube Başkan yardımcılarımızla 
istişarelerde bulunduk

28/04/2020

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
işi millet, derdi millet, yükü medeniyet olan bir sendi-
ka olduklarını ifade ederek, “Üyelerimize ve milletimize 
daha iyi hizmet etmenin çabasındayız. Geçmişte oldu-
ğu gibi, salgın sürecinde de hemen harekete geçtik, 
üzerimize düşeni vakit kaybetmeden yerine getirmeye 
çalıştık, çalışıyoruz” dedi. 

Ali Yalçın, Basın ve İletişimden Sorumlu Şube Başkan 
yardımcılarıyla video konferans yöntemiyle bir toplantı 
yaptı. Kovid-19 salgın sürecinin değerlendirildiği, yapıl-

Şube başkanlarımızla eğitimcilerin 
sorunlarını ve çözüm önerilerini 
değerlendirdik

26-27/11/2020

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

uzaktan eğitim sürecinde eğitim çalışanlarının herhan-

gi bir hak kaybına uğramamalarının önemli bir kazanım 

olduğunu ifade ederek, “Kovid-19 salgın sürecinde ha-

zırladığımız raporlarımız, önerilerimiz ve eleştirilerimiz 

sayesinde eğitim çalışanlarının birçok sorunu çözüldü. 

Uygulama içerisinde ortaya çıkan güncel sorunlar da 

teşkilatımızla yaptığımız istişareler ve taleplerimiz doğ-

rultusunda çözülmeye devam ediyor” dedi. 

ması gerekenlerin istişare edildiği toplantıda, üyelere, 

millete daha etkin ve nitelikli hizmet etmenin, katkı 

vermenin, yapılanları kamuoyuna ulaştırmanın önemi-

ne dikkat çekildi. 

Ali Yalçın, açılış konuşmasını Basın ve İletişimden So-

rumlu Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa’nın 

yaptığı toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde 

bulundu. 

Yalçın, sendikal faaliyetlerini yurt içiyle sınırlı tutma-

dıklarını vurgulayarak, şunları söyledi: “Ülkemizde üye-

lerimiz, eğitim çalışanları ve milletimiz için ter akıtır-

ken; ufkumuzu asla ülkemizle sınırlı tutmuyor, kireçle 

boyanmış sınırların dışına çıkarak gönül ve medeniyet 

coğrafyalarımıza da ulaşıyoruz. Başta medeniyet hav-

zamızda bulunanlar olmak üzere, dünyanın farklı ülke-

lerindeki eğitim sendikalarıyla görüşmeler yapıyor, bilgi 

ve tecrübe paylaşımında bulunuyor, yapılması gereken 

çalışmaları istişare ediyoruz.” 

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi’nin de katıla-

rak bir selamlama konuşması yaptığı toplantıda, Basın 

ve İletişimden Sorumlu Şube Başkan yardımcıları ya-

pılan ve yapılması gereken çalışmalara ilişkin görüş ve 

önerilerini dile getirdiler. 

Eğitim-Bir-Sen (Millî Eğitim Şubeleri) Başkanlar Kurulu 
Toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı. Uzaktan 
eğitim ve süreç yönetimi, uzaktan eğitime erişim sorun-
ları, salgının eğitim kurumlarına, çalışanlara yaşattığı 
sıkıntıların görüşüldüğü toplantının açılışında konuşan 
Ali Yalçın, “Alandan, sahadaki uygulayıcılardan, teşki-
latlarımızdan aldığımız, bize iletilen sorunların çözümü 
için Bakanlık yetkilileriyle gereken görüşmeleri yaptık. 
Uzaktan eğitim sürecinde ücretli öğretmenlerin, usta 
öğreticilerin mağduriyetinin önüne geçilmesi, mazeret 
tayini, öğretmenlerin iller arası yer değişikliği hakkı, 
atamaları yapıldığı hâlde kararnamesi gönderilmeyen 
öğretmenlerin göreve başlatılmaları için sendika ola-
rak üzerimize düşeni yerine getirdik. Böylece eğitim 
çalışanlarının hak kaybına uğramasının önüne geçtik” 
ifadelerini kullandı. 
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Açılış konuşmasının ardından şube başkanları söz ala-

rak, eğitim gündemine, karşılaştıkları sıkıntılara, çözü-
me kavuşturulması gereken sorunlara değindiler. 

Üniversite Şube başkanlarımız 
ve temsilcilerimizle istişarelerde 
bulunduk 

Eğitim-Bir-Sen Üniversite Şube başkanları ve temsilcile-
ri toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. 
Üniversitelerdeki akademik ve idari personelin taleple-
rinin, salgın sürecindeki çalışma şartlarının değerlendi-
rildiği, personelin sorunlarının ele alındığı, çözüm yolla-
rının istişare edildiği toplantının açılışında konuşan Eği-
tim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, da-
yanışmanın, omuz omuza vermenin, kol kola yürümenin 
önemine dikkat çekerek, “Örgütlü gücümüz sayesinde 
pek çok kazanım elde ettik. Üniversitelerdeki üye sayı-
mızı daha da artırarak, gücümüze güç katmalıyız. Sorun-
ları,  ancak el birliği ederek çözebiliriz” şeklinde konuştu. 

Üniversite şube başkanları ve temsilcileri de söz alarak, 
gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, sorunla-
rını dile getirerek çözüm önerilerini ifade etti. 

Başkanlar Kurulu sonuç bildirgesi 

Eğitim-Bir-Sen 49. Başkanlar Kurulu Toplantısı, video 
konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. İki gün süren 

toplantıda, kovid-19 salgını gölgesinde devam eden 
eğitim-öğretim faaliyetleri, yaşanan sıkıntılar, sorunla-
rın çözümüne yönelik öneriler ve sendikal çalışmalar 
hakkında istişarelerde bulunularak aşağıdaki kararlar 
alındı: 

-Dünya genelinde sağlık başta olmak üzere ekonomiyi, 
çalışma hayatını, eğitimi, her türlü kültürel ve sanatsal 
faaliyetleri etkisini altına alan ve hayatımızı tehdit eden 
kovid-19 salgınına karşı en büyük güç, alınacak olan bi-
reysel ve kamusal tedbirlerdir. Salgının önlenmesi, baş-
ta eğitim faaliyetleri olmak üzere, normalleşmenin tek 
yolu tedbirlere harfiyen uymaktan geçmektedir. 

-Salgın sürecinde öğrenciler ve eğitim çalışanları önce-
lenerek eğitim-öğretim ortamlarında gereken tedbirler 
alınmalı, eğitimin yüz yüze yapılması temel amaç olma-
lıdır. Salgının seyrine göre yüz yüze eğitimin mümkün 
olmadığı hâllerde uzaktan eğitimin eşit şartlarda erişi-
lebilirliği ve sürekliliği sağlanmalıdır. 

-Eğitim-öğretim faaliyetlerinin başlaması nedeniyle 
ders planlaması, yüz yüze ve uzaktan eğitim icra etme-
leri sebebiyle eğitim çalışanlarına filyasyon ve denetim 
görevinin verilmemesi eğitimin verimliliği ve devamlılı-
ğı açısından elzemdir. 

-Öğretmenlerin iradesine saygı duymayan, onları de-

mokratik tercihleri üzerinden ayrıştıran, tahkir ederek 
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edilmesine rağmen bu konuda beklentiler karşılanma-
mış, hiçbir somut adım atılmamıştır. 3600 ek gösterge 
tüm eğitim çalışanlarını kapsayacak şekilde hayata ge-
çirilmelidir. 

-Eğitim kurumu yöneticiliği, “Eğitim Yönetiminde Li-
yakat ve Kariyer” raporumuzda tanımladığımız ve 
Bakanlığın 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde de ifade 
edildiği şekliyle profesyonel meslek statüsüne kavuş-
turulmalıdır. Bu doğrultuda, eğitim kurumu yöneticile-
rinin müktesep hakları korunmalı, meslekî ilerlemelerini 
sağlayacak liyakat esaslı, kadro güvencesine dayalı bir 
sistem kurulmalıdır. 

-Hizmetli, memur, şeflerimiz başta olmak üzere, tüm 
genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfı ça-
lışanlarının mali ve özlük hakları iyileştirilmeli; kamu 
personel sisteminde ilerlemelerini sağlayacak görevde 
yükselme ve unvan değişikliği sınavları periyodik ola-
rak yapılmalıdır. Yardımcı hizmetler sınıfı çalışanları öğ-
renim durumları, fiilen yaptıkları görev ve hizmet süresi 
itibarıyla genel idare hizmetleri sınıfı kadrolarına her-
hangi bir sınava tabi tutulmadan geçirilmelidir. 

-İhtiyacı karşılamadığı görülen 2547 sayılı kanun yerine 
üniversitelerimizde eğitim-öğretim ve bilimsel çalışma-
larda yeni ufuklar açacak, üretilen bilgilerin hayata geç-
mesini sağlayacak, toplumsal fayda üretecek, katılımcı 

bir yönetim anlayışını esas alacak, akademik özgürlüğü 

‘iradesini pazarlamakla’ itham eden CHP Genel Başkanı 

Kemal Kılıçdaroğlu’nu kınıyoruz. Kendisini kamuoyu-
nun vicdanına havale ediyor, öğretmenlerimizden özür 
dilemeye çağırıyoruz. 

-4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Söz-
leşme Kanunu’nun, aradan geçen yirmi yıllık sürede ar-
tık güncel ihtiyaçlara cevap vermediği görülmektedir. 
ILO standartları çerçevesinde kamu görevlilerinin bek-
lentilerini karşılayacak, daha işlevsel ve çözüm odaklı 
bir toplu sözleşme masasına imkân sağlayacak, kamu 
görevlilerinin çalışma şartlarını iyileştirecek, haklarını 
geliştirecek yeni bir düzenleme yapılmalıdır. 

-Öğretmenlerin statüsünü yükseltecek, emeğinin kar-
şılığı olan sosyal ve mali hakları teslim edecek, görev, 
yetki, ehliyet, liyakat alanlarındaki mevzuat dağınık-
lıklarını giderecek, şiddeti önleyecek bir Öğretmenlik 
Meslek Kanunu için artık somut adımlar atılmalıdır. 

-Aile birliğini bozan, aynı işi yapanlar arasında sosyal 
hiyerarşi üreten, hak ve ücretlerde haksızlığa ve ada-
letsizliğe yol açan sözleşmeli öğretmenliğin yanı sıra, 
eğitimcileri ucuz işçiliğe mecbur bırakan ücretli öğret-
menlik uygulaması da kaldırılmalı; kadrolu öğretmenlik 
yegâne istihdam biçimi olmalıdır. 

-3600 ek gösterge sözü, 2023 Eğitim Vizyonu’nda yer 
almasına, Cumhurbaşkanlığı eylem planlarına da dâhil 
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teminat altına alacak, akademik kariyerde de liyakati 

temel ilke edinecek yeni bir yükseköğretim kanununu 
artık kaçınılmazdır. 

-2547 sayılı Kanun’un 13/b-4 maddesinin amacı dışında 
keyfî kullanılması, üniversitelerimizin kanayan bir yara-
sıdır. Bu maddeyle verilen yetkinin ve takdir haklarının 
sınırlarının çizilmesi ve denetlenmesi artık bir zorunlu-
luk hâline gelmiştir. 

-Akademik kadrolara atanmada adaletsizliği, akademik 
yükselmedeki keyfîliği, norm kadro uygulamasından 
doğan mağduriyetleri giderecek; akademisyenlerimizin 
özlük haklarını geliştirecek ve iş güvencesini sağlaya-
cak bir akademik personel politikası uygulanmalıdır. 

-Üniversitelerde akademik ve idari personel ayrımı gö-
zetilmeksizin idari personele yükseköğretim tazminatı, 

50. Başkanlar Kurulu Toplantısı

10/02/2021

Genel Başkan Ali Yalçın ve Yönetim Kurulu, şube baş-

kanlarıyla eğitim gündemine ilişkin istişarelerde bulun-

du, sendikal çalışmaları görüştü. Toplantıda, eğitim ve 

geliştirme ödeneği, sınav görevi alabilme hakkı tanıya-

cak, üniversite karar organlarında söz hakkı verecek bir 

düzenleme yapılmalıdır. 

-Üniversitelerde görevde yükselme ve unvan değişikliği 

sınavları merkezi bir sistemle periyodik olarak yapılma-

lıdır. İdari personelin atama ve yer değiştirme süreçleri 

muvafakat engelinden kurtarılarak belli bir takvim doğ-

rultusunda merkezî olarak yapılmalıdır. 

-Kovid-19 salgın sürecinde çalışma hayatımızın nor-

malleşmesi, ekonomide büyüme ivmesinin yeniden 

yakalanması, kamu görevlilerinin düşen alım gücünün 

iyileştirilmesi, eğitim faaliyetlerinin her şartta sürdürü-

lebilmesi amacıyla gereken tedbirler alınmalı, bu bağ-

lamda ihtiyaç duyulan kamu politikaları hızla hayata 

geçirilmelidir.

eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümüne ilişkin öne-
riler değerlendirildi; hak, emek ve özgürlük mücadele-
sinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. 

Sonuç bildirgesi 

-Anayasa değişikliği konusunda irade ortaya konulma-

sını, millet iradesinin güçlendirilmesi, hak ve özgürlük-
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lerin genişletilmesi ve güvence altına alınması açısın-

dan önemli bir adım olarak görüyoruz. Yeni anayasada 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Söz-

leşme Kanunu yeniden ele alınmalı; standartlar yüksel-

tilmeli, ILO normlarına uyarlanmalı ve evrensel sendikal 

hakları içerecek şekilde düzenlenmelidir. 

-Hukuka ve kanuna uygun rutin bir rektör atamasının, 

rektörün siyasi tercihi bahane edilerek tartışma konusu 

yapılmasının asıl amacının, kampüsler üzerinden dar-

beye zemin hazırlama çabası olduğunun farkındayız. 

Görüntüsü yerli, zihniyeti yabancı, kaostan beslenen 

güruhun milletimizin iradesine ket vurma teşebbüsüne 

her zaman karşı durduk, durmaya da devam edeceğiz. 

-Ekonominin makro ve mikro düzey rakamları, enflas-

yon ve faiz oranları dikkate alındığında, kamu görevli-

lerinin alım gücünün düştüğü net bir şekilde görülmek-

tedir. Kamu görevlilerinin ücretlerinde oluşan kayıpları 

ve enflasyona yenilme riskini giderecek mahiyette sey-

yanen zam yapılmalıdır. 

-Salgınla mücadele çerçevesinde yüz yüze eğitime ara 

verilmesi, öğrencilerde öğrenme güçlüklerine, öğren-

me kayıplarına ve okul terklerine sebep olmaktadır. Bu 

olumsuzlukların daha da artmaması için ikinci yarıyılda 

yüz yüze eğitime geçilmesi konusunda kararlı bir irade 

ortaya konulmalıdır. Ayrıca, öğrenme kayıplarının tela-

fisi için gerekli planlama şimdiden yapılmalıdır. 

-Kamu hizmetinin devlet memurları eliyle yürütülmesi-

nin asıl olduğu gerçeğinden hareketle, bazı kısıtlamalar 

içeren sözleşmeli öğretmenlik kaldırılmalıdır. Öğretmen 

açığı, sözleşmeli-ücretli öğretmenlik gibi farklı istihdam 

türleriyle değil, kadrolu istihdam esas alınarak gideril-

melidir. 

-Öğretmenlerin beklenti ve taleplerini karşılayacak, 

görev, yetki, hak ve sorumluluklarını günümüz ger-

çeklerine göre belirleyecek, meslekî gelişim ve kariyer 

basamaklarını düzenleyecek, mali haklarını geliştirecek 

Öğretmenlik Meslek Kanunu artık çıkarılmalıdır. 

-3600 ek gösterge 2023 Eğitim Vizyonu’nda yer alma-

sına, Cumhurbaşkanlığı eylem planlarına da dâhil edil-

mesine rağmen bu konuda beklentiler karşılanmamış, 

hiçbir somut adım atılmamıştır. 3600 ek gösterge, tüm 

eğitim çalışanlarını kapsayacak şekilde hayata geçiril-

melidir. 

-Eğitimcilerin yer değişikliği konusundaki talep ve bek-

lentileri, ‘Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Süreci: 

Tespitler ve Bir Model Önerisi’ raporumuzdaki gerçek-

ler ve öneriler baz alınarak, adalet ilkesi çerçevesinde 

karşılanmalıdır. 

-Eğitim alanında milletimizin beklentileri doğrultu-

sunda bir reformun yapılamadığı, istikrarı sağlayacak 

adımların atılamadığı, istenilen başarının bir türlü ya-

kalanamadığı herkesin ifade ettiği bir gerçektir. Manevi 

değerlerimize daha duyarlı, köklerimizle barışık, bilgiyi 

erdemle yoğuracak, evrensel normları da kapsayacak 

bir eğitim reformu için çalışmalar yapılmalıdır. 

-Eğitim kurumlarına yönetici atama yönetmeliğinin 

beklentileri karşılamadığı, bazı müktesep hakları tar-

tışmaya açtığı görülmektedir. Lisansüstü eğitimin göz 

ardı edilmesi, salt bir sertifika programıyla eğitim ku-

rumu yönetiminin niteliğinin artacağının varsayılması, 

görevlendirmelerde edinilen bilgi birikimine ve mevcut 

yöneticilerin görev başında edindikleri kurumsal tecrü-

beye kulak tıkanması, kurum içi çalışma barışını boza-

cak, eşit, adil ve objektif bir biçimde adayların erişimine 

açık olmayan faaliyetlerin puanlamaya tabi tutulması, 

yönetici görevlendirme yönetmeliğinin sürdürülebilirli-

ğinin olmadığını ortaya koymaktadır. 

-Memur, şef ve hizmetli başta olmak üzere, genel ida-

re hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının 

özlük ve sosyal haklarında iyileştirmeler bir an önce ya-

pılmalıdır. Yardımcı hizmetler sınıfı çalışanları öğrenim 

durumları, yaptıkları görev ve hizmet süresi itibarıyla 

genel idare hizmetleri sınıfı kadrolarına herhangi bir sı-

nava tabi tutulmadan geçirilmelidir. 



OLAĞAN GENEL KURUL FAALiYET RAPORU

-Sendikamızın talepleri doğrultusunda görevde yüksel-

me sınavının yapılması ve unvan değişikliği sınavlarının 

gerçekleştirilecek olması, personelin beklenti ve ta-

leplerini karşılamıştır. Ancak Millî Eğitim Bakanlığı’nda 

görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları her yıl 

rutin olarak yapılmalı, eğitim çalışanlarının haklı kariyer 

beklentilerini karşılayacak yükselme sürecine işlevsellik 

ve süreklilik kazandırılmalıdır. 

-Üniversitelerin özgür düşünceye sahip fertler yetişti-

ren, bilimsel bilgi üretimi yapan, akademik özgürlüğü, 

iş ve çalışma güvencesini esas alan kurumlar olma özel-

liği dikkate alınarak, katılımcı bir yükseköğretim kanu-

nu çıkarılmalıdır. 

-Üniversitelerde nitelikli bir öğretimin gerçekleşebil-

mesinin akademisyen ile öğrencinin fiziksel, sosyal ve 

bilişsel katılımıyla mümkün olabileceği gerçeğinden 

hareketle, yüz yüze öğretime geçilmelidir. 

-Bilimsel bilgi üreten akademisyenlerin mali ve özlük 

hakları güçlendirilmeli, daha fazla üretim ve araştırma 

yapmalarını sağlayacak şekilde çalışma şartları iyileşti-

rilmelidir. 

-İş güvencesinin esas alındığı, mevcut 33/a, 50/d gibi 

geçici çalışma biçimlerinin ortadan kaldırıldığı; özlük 

51. Başkanlar Kurulu Toplantısı 
‘Toplu Sözleşme’ gündemiyle yapıldı 

22/06/2021

Eğitim-Bir-Sen 51. Başkanlar Kurulu Toplantısı, “Toplu 

Sözleşme” gündemiyle Kızılcahamam’da yapıldı. Top-

lantının açılışında konuşan Genel Başkan Ali Yalçın, tüm 

kamu görevlilerine, en düşük devlet memuru maaşının 

yüzde 10’undan az olmamak üzere seyyanen zam ya-

pılması yönündeki taleplerini dile getirmeye devam 

edeceklerini ifade ederek, “Siyasi irade, toplu sözleş-

meyi bir adil paylaşım fırsatı olarak gördüğünü ispat-

haklarını geliştirecek, akademik kariyer hedeflerine 

ulaşmalarını sağlayacak yeni bir istihdam modeli haya-

ta geçirilmelidir. 

-2547 sayılı Kanun’un 13/b-4 maddesinin amacı dışında 

keyfî kullanılması, üniversitelerin kanayan yaralarından 

biridir. Bu maddeyle verilen yetkinin ve takdir hakları-

nın sınırlarının çizilmesi ve denetlenmesi zorunludur. 

-Üniversite idari personeline de geliştirme ödeneği, dö-

ner sermaye katkı payı verilmeli; idari personelin üni-

versite karar organlarında tecrübesini paylaşacak, fikir 

ve görüşlerini ifade etmelerini sağlayacak bir düzenle-

me yapılmalıdır. 

-Üniversitelerde görevde yükselme ve unvan değişikliği 

sınavları merkezî bir sistemle periyodik olarak yapılma-

lıdır. İdari personelin atama ve yer değiştirme süreçle-

ri muvafakat engelinden kurtarılarak, belli bir takvim 

doğrultusunda merkezî olarak gerçekleştirilmesi tale-

bimiz karşılanmalıdır. 

-Eğitim-Bir-Sen, tarihinden aldığı misyonla, kamu gö-

revlilerinin kendisine yüklediği sorumlulukla, eğitim ça-

lışanlarının sahadaki güçlü sesi, toplu sözleşme masa-

sında kazanımların adresi olarak hak, emek ve özgürlük 

mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. 

lamalı, toplu sözleşmeyi toplumsal sözleşmeye dönüş-

türmelidir” dedi. 

Kamu İşveren Heyeti’nin beklentileri karşılamaktan 

uzak zam teklifiyle gelmesi üzerine mutabakatsızla so-

nuçlanan 5. Dönem Toplu Sözleşme’den bu yana kamu 

görevlilerinin ciddi ekonomik kayıplar yaşadığını kayde-

den Yalçın, “6. Dönem Toplu Sözleşme, hak kayıplarının 

giderilmesi için iyi bir fırsattır. Yetkililer, eğitim çalışan-

larını yük değil, güç olarak görmeli; ‘sayısal çoğunluk’ 

mazeretinin arkasına sığınarak taleplerimize duyarsız 

kalmamalı, üstesinden gelinemeyecek toplumsal mali-

yetlere neden olmamalıdır” şeklinde konuştu. 
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Sonuç bildirgesi 

-Anayasa değişikliği konusunda irade ortaya konul-

ması ve çalışmaların başlatılmış olması, millet iradesi-

nin daha da güçlendirilmesi adına önemli bir adımdır. 

Bu adım, temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi ve 

güvence altına alınması açısından da yeni bir fırsat 

olacaktır. Yeni anayasada, kamu görevlilerinin hakları 

ve güvenceleri yeniden ele alınmalı, standartları yük-

seltilerek ILO normlarına uyarlanmalıdır. Genel yetkili 

sendika olarak, yapılacak bu yeni anayasada sendikal 

hakların ve normların evrensel standartlarda olması en 

büyük talebimiz ve beklentimizdir. 

-4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu 

Sözleşme Kanunu’nun, kamu görevlilerinin mali, sos-

yal, özlük haklarının korunma ve geliştirilmesi, çalışma 

şartlarından kaynaklanan sorunlarının toplu pazarlık 

masasında çözümü konusunda yetersiz kaldığı görül-

müştür. Sendikal hak ve özgürlükler ile örgütlenme ve 

toplu pazarlık hakkının, uluslararası hukuk normları ek-

seninde, emeğin değeriyle ve akıtılan terle uyumlu hâle 

getirilmesi kaçınılmazdır. 

-6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Kamu İşve-

ren Heyeti sıfatıyla toplu sözleşme masasına teklif su-

nacak olan siyasi irade, bütçe kısıtları ve kamu maliyesi 

gerekleri mazeretini ileri sürerek kamu görevlilerinin 

özlük haklarına ilişkin taleplerine duyarsız kalmadan, 

toplu sözleşmeyi bir adil paylaşım fırsatı olarak gördü-

ğünü ispatlamalı; toplu sözleşmeyi toplumsal sözleş-

meye dönüştürmelidir. 

-Eğitim çalışanlarının mevcut sorunlarının çözülmesi-

nin, mali ve sosyal haklarının geliştirilmesinin, ülkemizin 

kalkınmasına büyük bir katkı sağlayacağı görülmelidir. 

Toplu sözleşme sürecinde Kamu İşveren Heyeti bu ek-

sende hareket etmeli, eğitim çalışanlarını yük değil, güç 

olarak görmeli; ‘sayısal çoğunluk’ mazeretinin arkasına 

sığınarak taleplerimize duyarsız kalmamalı, üstesinden 

gelinemeyecek toplumsal maliyetlere neden olmama-

lıdır. 

-Siyasi irade tarafından sözü verilen 3600 ek gösterge 

ile ilgili ivedi olarak adım atılmalıdır. Tüm kamu görev-

lilerine 600 ek gösterge puanı verilerek adalet yerine 

getirilmelidir. 

-Kadro istikrarını cebri yöntemle temin etmenin yolu 

hâline gelen, kamu görevlilerini eşi ile işi, sağlık ile işsiz-

lik arasında tercihe zorlayan, temel hakların ihlal edildi-

ği sözleşmeli istihdam biçimine karşıyız. Kamuda aynı 

işi yapan personel arasındaki statü farkı sonlandırılarak, 

bütün sözleşmeliler kadroya geçirilmelidir. 

-Kariyer ve liyakat ilkesinin vücut bulmuş hâli olan gö-

revde yükselme süreci, kurumların takdirine ve keyfî 

kararlarına bırakılmamalıdır. Tüm kamu kurumları açı-

sından rutin ve düzenli bir şekilde görevde yükselme 

ve unvan değişikliği sınavları yapılmalıdır. Kamu perso-

nelinin mesleki ve kurumsal yükselme yolları açılmalı; 

özellikle tüm üniversiteleri kapsayan, keyfîliği gidere-

cek ve mesleki yükselmeyi tesis edecek merkezî bir gö-

revde yükselme süreci başlatılmalıdır. 
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-Öğretmenlik mesleğinin statüsünü yükseltecek, mes-

leği tüm aşama ve basamaklarıyla ele alacak, öğret-

menlerin özlük ve sosyal haklarında iyileştirmeler ya-

parak sosyal itibarını daha da yükseltecek, ‘mesleğe 

destek, geleceğe hizmet’ niteliğinde bir meslek kanunu 

ihtiyacı artık karşılanmalıdır. 

-Eğitim kurumu yöneticilerinin özlük hakları, üstlendik-

leri pedagojik ve idari sorumluluklarla orantılı olarak 

geliştirilmeli; eğitim kurumu yöneticiliği ikincil görev ol-

maktan çıkarılarak, kadrolu istihdama dönüştürülmelidir. 

-100 bini aşkın öğretmen açığı varken, 500 binin üze-

rinde öğretmen atama beklerken, ücretli öğretmenlik 

gibi hak kayıplarına neden olan güvencesiz istihdam 

türleriyle ihtiyacın giderilmeye çalışılması yanlıştır. Öğ-

retmen açığının kapatılması için gerekli adımlar atıl-

malı, ek atama bekleyen öğretmenlerin sesi duyularak 

acilen en az 40 bin atama daha yapılmalıdır. 

-Eğitim hizmetinin düzenli bir şekilde sürdürülebilme-

sini sağlayan, okul sisteminin vazgeçilemez unsurları 

olan şef, memur ve hizmetliler başta olmak üzere, ge-

nel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfı perso-

nelinin çalışma şartlarının iyileştirilerek maddi sorunla-

rının çözülmesi, eğitimin niteliğine ve verimliliğine katkı 

sağlayacaktır. 

-Türkiye genelinde yapılan İLKSAN ilçe temsilciliği se-

çimlerinde üyeler, Sandığın yönetim zihniyetinin, işle-

yişinin ve yapısının değişimi konusunda net bir irade 

ortaya koymuştur. Bu değişim iradesinin Eylül ayında 

yapılacak olan il temsilciliği seçimlerine de yansıyacağı 

açıkça görülmektedir.

-Büyük Türkiye vizyonuna ulaşmaya imkân verecek 

olan üniversitelerin oluşabilmesi için eleştirel düşü-

nebilen, medeniyet değerlerine vâkıf, dünyadaki ge-

lişmeleri okuyabilen, vizyon sahibi fertler yetiştirmeyi 

hedefleyen, toplumsal kalkınmaya yönelik bilimsel bilgi 

üretiminin sağlanmasının yanı sıra, iş güvencesini esas 

alarak katılımcı bir yükseköğretim yönetimini öncele-

yen, “Yükseköğretimde Değişim ve Dönüşüm Beklenti-

leri Öneriler” raporumuzdaki tespit ve öneriler ışığında 
yeni bir yükseköğretim kanununa ihtiyaç vardır. 

-Üniversite yönetimi konusunda köklü bir sistem de-
ğişikliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Üniversite yönetim-
lerinin, personel ayrımı gözetmeksizin, uyum içinde, 
adil politikalar izleyerek evrensel üniversite misyonuna 
uygun hareket etmelerini sağlayacak yapısal dönüşüm 
için adımlar atılmalıdır. 

-Üniversitelerimizde, subjektif kriterler yerine, üretilen 
bilgi ve değere odaklanan bir akademik yükselme sis-
temi uygulanmalıdır. Ayrıca, iş güvencesi başta olmak 
üzere, özlük haklarının korunduğu ve geliştirildiği bir 
akademik personel yönetimi ile akademisyenlerin esas 
olarak araştırma ve bilgi üretmelerine imkân sağlaya-
cak bir çalışma düzeni kurulmalıdır. 

-İdari ve akademik personelin birbirini tamamlayan 
unsurlar olduğu gerçeğinden hareketle, idari personel, 
akademik personele tanınan yükseköğretim tazmina-
tı, geliştirme ödeneği gibi temel bazı mali ve sosyal 
haklardan faydalandırılmalı; üniversitelerarası merkezî 
yer değişikliği hakkı tanınmalı, üniversite yönetiminde 
temsil edilerek görüş ve önerileri dikkate alınmalı, ay-
rımcılığa maruz bırakılmamalıdır. 

-Eğitim hizmet kolunun genel yetkili sendikası Eği-
tim-Bir-Sen, hak, emek ve özgürlük mücadelesini yeni 
zeminlere taşıyarak; üyelerinin ve eğitim çalışanlarının 
haklarının korunup geliştirilmesi, ülkemizde demok-
ratik zeminin güçlendirilmesi ve emeğin saygınlığının 
artırılması için yerelden evrensele sendikal yürüyüşünü 
kararlılıkla devam ettirecektir. 
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52. Başkanlar Kurulu Toplantımızı 
yaptık

13/11/2021 

Eğitim-Bir-Sen 52. Başkanlar Kurulu toplantısı İstan-

bul’da gerçekleştirildi. Toplu sözleşme sürecinin, sen-

dikal çalışmaların, eğitimin, eğitim çalışanlarının sorun-

larının ve 20. Millî Eğitim Şûrası gündemine taşınacak 

önerilerin değerlendirildiği toplantının açılışında konu-

şan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali 

Yalçın, 6. Dönem Toplu Sözleşme’de sorunlara çözüm 

bulunması, yeni kazanımların elde edilmesi konusunda 

ellerinden geleni yaptıklarını, eğitim çalışanlarının bek-

lentilerinin karşılık bulması için var güçleriyle mücadele 

ettiklerini söyledi. 

Zorlu bir salgın süreciyle birlikte yoğun bir toplu söz-

leşme gündemini tüm Memur-Sen teşkilatlarıyla bir-

likte icra ettiklerini belirten Yalçın, “Salgın nedeniyle 

iki yıldır toplumun her kesimi hem maddi hem de ma-

nevi olarak zorlu bir süreçten geçmektedir. Bu süreçte 

yüz yüze yapmaya ara verdiğimiz tüm toplantılarımızı 

online olarak gerçekleştirmeye ve aksatmamaya özen 

gösterdik. Toplu sözleşme sürecinde de istişarelerimiz 

ve ortak çalışmalarımız sonucu yoğun bir dönemi bir-

likte geride bıraktık. Toplu sözleşme sürecinin ardın-

dan ise sahada hep birlikte çok büyük bir hareketlilik 

sağladık. Bu durumun olumlu geri dönüşü faaliyetlere 

gerçekleştirilen katılımlardan ve yeni üye sayılarından 

gayet net görülebiliyor. Toplu sözleşme sürecinden bu 

yana Memur-Sen ailesi olarak 40 bin üye kaydettik. 

Hak kayıplarının önüne geçmek ve kamudaki sorun-

ların çözümü için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdü-

receğiz” dedi.

1-3 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek 20. Millî 

Eğitim Şûrası’na sunacakları öneriler için çalışmalarının 

devam ettiğini vurgulayan Yalçın, “Şûraya yönelik bir 

ön hazırlık yaptık ve şimdi bunu tamamlama noktasın-

da şube başkanlarımızın beklenti ve önerilerini alaca-

ğız. Sonrasında çalışmamızı kamuoyuyla paylaşacağız. 

Şûraya katılacak olanların faydalanabilecekleri, görüş 

alabilecekleri bir zemin oluşturmayı hedefliyoruz” şek-

linde konuştu.

6. Dönem Toplu Sözleşme ile karara bağlanan üniversi-

te idari personelinin merkezi yer değişikliği konusunun 

üniversite idari personelinde haklı bir heyecana sebep 

olduğunu kaydeden Yalçın, “Üniversite teşkilatlarımızın 

idari personel ve yer değişikliği konusunu 6. Dönem 

Toplu Sözleşme ile kayıt altına aldık. Bu sebeple hem 

üniversite idari personelinde hem de üniversite teşki-

latlarımızda haklı bir heyecan söz konusu. Bu kararı ha-

yata geçirme konusunda önümüzde bir ödev ve görev 

var. İlk fırsatta Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı ile 

bir araya gelerek ‘Yükseköğretime Bakış İzleme ve De-

ğerlendirme’ raporumuzla bu sürecin zenginleştirilmesi 

konusunda bir gayretimiz olacak. İdari personelin yer 

değişikliği konusunda yöntem ve usul açısından öneri-

lerimizi üniversite teşkilatlarımızla gerçekleştireceğimiz 

çalışmalarla ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı. 
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Kazanımlarımızı korumak, 
sorunlarımızı çözmek için 
mücadelemizi kararlılıkla 
sürdüreceğiz 

27/11/2021

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-

çın, 6. Dönem Toplu Sözleşme’yi geride bıraktıklarını 

ifade ederek, “Bugüne kadar tüm tekliflerimizin takip-

çisi olduk. Masayı bağlamaz denilen konuları kararlılık-

la masanın gündeminde tuttuk. 3600 ek gösterge ve 

sözleşmeli personel konularını hükme bağladık, 2022 

yılı içerisinde bakanlıkla birlikte çalışarak sonuca ka-

vuşturacağız. Üniversite idari personelinin merkezi yer 

değişikliği konusunda çalışma yapılmasını da hükme 

bağladık. 400 TL toplu sözleşme ikramiyesiyle sendi-

kalı-sendikasız farkını ilk defa toplu sözleşme hükmüne 

dönüştürdük. Mevcut düzen örgütsüzlüğü özendiri-

yordu. Biz toplu sözleşme ikramiyesiyle sendikacılığa 

özen, sendikalılığa önem kazandırdık. Masanın kapsa-

mını, kazanımlarımızın katsayısını artırdık” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen 16. Türkiye Buluşması ve 53. Başkanlar 

Kurulu Toplantısı Antalya’da yapıldı. Toplu sözleşme 

süreci ve sonuçlarına, sendikal çalışmalara ve eğitim 

gündemine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplan-

tının açılışında konuşan Genel Başkan Ali Yalçın, toplu 

sözleşme masasını bağlamaz denilen konuları kararlı-

lıkla masanın gündeminde tuttuklarını belirterek, “Ana-

dolu Meydanı’nda on binlerle son çeyrek asrın en büyük 

sendikal eylemini gerçekleştirdik. Sesimizi de sözümü-

zü de o gün o meydanda yükselttik. Toplu sözleşme 

kazanımlarımızı salt bugünkü kazanımlar üzerinden 

değil, dünden bugüne bütün kazanımlar toplamında 

değerlendirmemiz gerekiyor. Toplamda 802 kazanımı-

mızı kitaplaştırdık, tarihe kaydettik” ifadelerini kullandı. 

Sorunlarımızı çözmek, düşen alım gücünü telafi et-
mek için sendikal mücadeleyi her platformda devam 
ettireceğiz

6. Dönem Toplu Sözleşme’yi kazanımlarla imzaladıkla-

rını ama iki aydır Türkiye’nin büyük bir kur baskısıyla 

karşı karşıya olduğunu, alım gücünün tahmin edileme-

yecek düzeyde düştüğünü kaydeden Yalçın, “Kazanım-

larımızı korumak, sorunlarımızı bir an önce çözmek, dü-

şen alım gücünü telafi etmek, yeni kazanımlarla daha 

güçlü bir gelecek için sendikal mücadeleyi her plat-

formda devam ettireceğiz” şeklinde konuştu. 

Büyük Türkiye hedefi için eğitimin ve eğitim çalışan-
larının sorunları mutlaka çözülmelidir 

Ali Yalçın, güçlü ve büyük Türkiye hedefi için eğitimin 

ve eğitim çalışanlarının sorunlarının mutlaka çözülme-

si gerektiğini dile getirdi. Öğretmenlik Meslek Kanunu 

konusundaki çalışmalarının ve ısrarlarının sonuç verdi-

ğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Öğret-

menler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımla kanunun 

müjdesinin verildiğini hatırlatan Yalçın, öğretmenlerin 
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sorunlarına çözüm üretecek içerikte bir Öğretmenlik 

Meslek Kanunu’nun artık Meclis gündemine getirilmesi 

çağrısında bulundu. 

Eğitim çalışanlarının çözüm bekleyen sorunları olduğu-

nu kaydeden Yalçın, şöyle konuştu: “Millî Eğitim Bakan-

lığı’na buradan çağrıda bulunuyorum. Gelin, liyakat ve 

ehliyet ilkesini tesis edelim, kadrolu-sözleşmeli-ücret-

li-vekil karmaşasını bitirelim, istihdamda güçlük çekilen 

yerlere teşvik sistemini getirelim, cebri yöntem yerine 

cezbi yöntemi uygulayalım, mülakatı kaldıralım, görev-

de yükselme/unvan değişikliği sınavlarını bir takvime 

bağlayarak periyodik hâle getirelim, adaylık kaldırma 

sınavını kaldıralım, okullara bütçe verelim, okul-veli iş 

birliğini zedeleyen, yönetici ve öğretmenle veliyi karşı 

karşıya getiren, okul yöneticilerinin dikkatini eğitimden 

uzaklaştıran bütçe sorununu çözelim, baskıcı, antide-

mokratik ve 82 model ilkel kılık ve kıyafet yönetmeliğin-

den ülkeyi de, memuru da kurtaralım, öğretmen atama 

ve yer değiştirme yönetmeliğindeki aksaklıkları gide-

relim, dokuz ayrı hususta dava açtığımız yönetici ata-

ma yönetmeliğinde yargıyı beklemeye gerek yok, gelin 

yönetmeliği değiştirelim, sorunları bitirelim. Eğitim bir 

bütündür, hiç kimsenin eğitime katkısı yadsınamaz, yok 

sayılamaz. Gelin, yardımcı hizmetler sınıfını genel ida-

re hizmetleri sınıfına geçirelim; başta hizmetli, memur, 

şeflerimiz olmak üzere, genel idare hizmetleri ve yar-

dımcı hizmetler sınıfı personelinin mali ve özlük hak-

larında iyileştirmeler yapalım. Bir çağrımız da YÖK’e. 

‘Yükseköğretimde Değişim ve Dönüşüm Beklentileri’ 

raporumuzda yükseköğretime dair sorunları tespit et-

tik. Gelin, yükseköğretim kanununu; sorunları ve eksik-

likleri giderecek şekilde değiştirelim, yükseköğretimde 

yetkilerin tek bir makamda toplanmasının önüne geçe-

lim, yetkinin keyfî kullanımını önleyecek mekanizmalar 

tesis edelim, akademik yükselme sistemini evrensel 

kabul gören objektif kıstaslara bağlayalım, yükseköğ-

retim çalışanlarının karar mekanizmalarında yer alma-

larını sağlayalım, idari kadronun yer değişikliği soru-

nunu çözelim, görevde yükselme ve unvan değişikliği 

sınavlarını periyodik hâle getirelim, 50-d kapsamındaki 

araştırma görevlilerinin sorunlarını giderelim.” 

Konuşmaların ardından, Genel Başkan Ali Yalçın, ilçe 
temsilcileriyle; Genel Sekreter Latif Selvi, şube sek-
reterleriyle; Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Ramazan Çakırcı, teşkilatlanmadan sorum-
lu şube başkan yardımcılarıyla; Mali İşlerden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman, mali iş-
lerden sorumlu şube başkan yardımcılarıyla; Basın ve 
İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şükrü 
Kolukısa, basın ve iletişimden sorumlu şube başkan 
yardımcılarıyla; Hukuk ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla, hukuk ve 
toplu sözleşmeden sorumlu şube başkan yardımcıla-
rıyla; Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Atilla Olçum, eğitim ve sosyal işlerden so-
rumlu şube başkan yardımcılarıyla; Kadınlar Komisyo-
nu Başkanı Sıdıka Aydın, şube kadınlar komisyonu baş-
kanlarıyla bir araya gelerek, sendikal çalışmalara ilişkin 
istişarelerde bulundular. 

53. Başkanlar Kurulu sonuç bildirgesi 

-Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de salgın ve diğer 
faktörlerin etkisiyle enflasyon, faiz ve kur oranlarında-
ki değişimler, sabit gelirli kesimler başta olmak üzere 
toplumda ciddi maddi kayıplara ve sıkıntılara neden 
olmaktadır. Reel ücretlerdeki erime göz önüne alına-
rak kamu görevlilerinin maaşlarında iyileştirilmesine ve 
diğer mali haklarındaki kayıpların kamu işvereni eliyle 
telafi edilmesine yönelik adımlar atılmalıdır. 

-“Eğitimde Fırsat Eşitliği” başlığı altında Millî Eğitim 
Şûrası’nın yedi yıl aradan sonra yeniden toplanması 
yerinde bir karar olmuştur. Bugüne kadar alınan şûra 
kararlarının kalıcı politikalara dönüşmemiş olması çok 
büyük bir eksikliktir. 20. Millî Eğitim Şûrası’ndan milleti-
mizin ve eğitim camiasının beklentisi kalıcı politikaların 
üretilmesi ve hayata geçirilmesidir. 

-Öğretmenlerimizin özlük haklarını koruyup geliştire-
cek, çalışma şartlarını iyileştirecek, öğretmenliği kariyer 
mesleğine dönüştürecek, güncek sorunlarına çözüm 
üretecek içerikte bir Öğretmenlik Meslek Kanunu artık 

TBMM gündemine getirilmelidir. 
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lamda mali ve özlük haklarında iyileştirmeler yapılmalı; 

görevde yükselme, unvan değişikliği ve yer değişikliği 

talepleri ivedilikle karşılanmalıdır. 

-Okul yöneticilerinin, öğretmenlerin ve eğitim çalışan-

larının okullarımızı açık tutmak için verdiği çabanın ka-

lıcı sonuçlar vermesi için okullarımızın yardımcı perso-

nel ihtiyacı ivedilikle karşılanmalıdır. Okul bazlı ödenek 

tahsisi bir an önce hayata geçirilmelidir. 

-Akademisyenlerimizin daha fazla bilimsel çalışma yap-

malarına imkân sağlayacak, akademik yükselme süreç-

lerinde adaleti tesis edecek, kadro almalarında keyfî 

tutumları ortadan kaldıracak, norm kadro uygulama-

sından doğan mağduriyetleri giderecek, mali ve sosyal 

haklarını geliştirecek adımlar bir an evvel atılmalıdır. 

-Üniversitelerimizde idari personele hak ettiği değeri 

verecek, akademisyenlere tanınan bazı mali haklardan 

onların da faydalanmasına imkân tanıyacak düzenle-

meler yapılmalı; idari personele yükseköğretim tazmi-

natı, geliştirme ödeneği, sınav görevi alabilme hakkı 

tanınmalıdır. 

-6. Dönem Toplu Sözleşme’de karar altına aldırdığımız, 

idari personelin üniversitelerarası merkezi yer değişik-

liği konusundaki çalışma ivedilikle başlatılarak 2021-

2022 öğretim yılının sonuna kadar tamamlanmalıdır. 

-İş güvencesinden yoksun 50/d kadrosunun neden ol-

duğu belirsizlik ortadan kaldırılmalı, araştırma görevlili-

ği kadrosu iş güvencesine kavuşturulmalıdır. 

-Eğitimi tehdit ve tahdit edecek boyuta varan okulla-

rımızda meydana gelen şiddet olaylarını önleyecek, 

eğitim çalışanlarını şiddetten koruyacak hukuki ve idari 

düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir.

-Kamu personel sisteminde kadrolu istihdam esas alın-

malı, sözleşmeli personel istihdamına son verilmelidir. 

Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması ve ucuz işçilikten 

farksız ücretli öğretmenlik kolaycılığıyla büyük hedef-

lere yürünemeyeceği artık bilinmelidir. 

-Öğretmenlerimizin alan değişikliği talebi Bakanlık ça-

lışma takviminde yer almasına rağmen belirsiz bırakıl-

mıştır. Alan değişikliğindeki belirsizlik giderilmeli, haklı 

beklentiler karşılanmalıdır. 

-Eğitim kurumu yöneticiliği ikincil görev olmaktan çı-

karılarak kariyer ve liyakat ilkesi çerçevesinde yeniden 

ele alınmalı; kazanılmış haklar korunarak ve mali haklar 

güçlendirilerek sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulma-

lıdır. 

-Eğitim kurumu yöneticilerinin iş sağlığı ve güvenliği 

ile sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde işveren vekili 

statüsünde olmasından kaynaklı idari para cezalarının 

yükümlüsü olmaları hakkaniyete ve adalete aykırıdır. 

Bu yükümlülük kişisel olmaktan çıkarılmalı, kurumsal 

hâle getirilmelidir. 

-Hizmetli, memur ve şeflerimiz başta olmak üzere, tüm 

genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfına 

tabi çalışanların emeğinin karşılığı verilmeli, bu bağ-
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-İnsanlığın ortak birikimi olan evrensel ilke ve değerlere 

dayalı yeni bir dünya düzeni inşa edilmeli, emeğin de-

ğerinin tartışılmaz olduğu bir çalışma hayatı için güçlü 

adımlar atılmalıdır. Türkiye’nin en büyük sendikası ve 

İLKSAN il delegesi üyelerimizle  
bir araya geldik 

05/02/2022

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-

çın ve Eğitim-Bir-Sen Genel Yönetim Kurulu, İLKSAN il 

temsilcisi seçilen üyelerle bir araya gelerek istişarelerde 

bulundu. İLKSAN’ın bugününün ve geleceğinin ele alın-

dığı toplantıda, katılımcılar, görüş, beklenti ve önerileri-

ni dile getirdi. Toplantının açılışında konuşan Ali Yalçın, 

İLKSAN’ın her yönüyle yıprandığını ve itibarsızlaştırıl-

dığını ifade ederek, “İLKSAN’ıbu hâle getiren yönetim 

zihniyetine karşı başlattığımız uzun mücadele sürecinin 

ardından, Sandığın geleceğine yön vereceğini umdu-

ğumuz seçilmiş bir toplulukla bir aradayız.‘İLKSAN na-

sıl yönetilmeli’ konusunda yapacağımız istişarenin ha-

yırlara vesile olmasını diliyorum” dedi. Ali Yalçın, güçlü, 

kararlı, azimli ve irade sahibi bir yönetimin altında San-

dığın, yüksek bilgiye, tecrübeye, gerekli profesyonel-

sivil toplum kuruluşu olarak, hak, emek ve özgürlük 

mücadelemizi, üyelerimizle, ülkemizde paydaşlarımızla 

ve tüm dünyada kararlılıkla sürdüreceğiz. 

liğe ve görev yetkinliğine sahip kişilerden müteşekkil 

bir idareyle sürdürülebilir bir finansal performans ser-

gilemesinin, zarardan, eski alışkanlıklarından ve modası 

geçmiş zihniyetinden kurtulmasının mümkün olduğuna 

dikkat çekerek, şunları söyledi: “Sürekli şikâyet etmek, 

ötekiyi suçlamak ve mağdur edebiyatı yapmak dışında 

Türkiye’nin üretim gücü için iş gücü oluşturmayı, sana-

yileşmeye katkı sağlamayı, tuğla üzerine bir tuğla daha 

eklemeyi amaç edinmiş bir akıl bugüne kadar Sandığı 

yönetmiş değildir. Güncelliğini, motivasyonunu, ener-

jisini ve mücadele gücünü kaybetmiş 80 yıllık bir ku-

ruluşun yapısal sorunları çözmeden başarı hikâyeleri 

yazması ancak mucize olarak tanımlanabilir. Bu neden-

le, İLKSAN’da yapısal sorunlar çözülmeden işletim so-

runlarının çözümüne odaklanmak, yanlış hayatı doğru 

yaşama çabasından başka bir şey olmaz. İLKSAN’da 

sorun çok olabilir ancak bizde ise o sorunları çözecek 

azim ve tecrübe var. Bugüne kadarki mücadeleye İLK-

SAN’daki yapısal ve işletim sorunlarını çözme yolunda 

irade ortaya koyarak devam edeceğiz.” 
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girmiş bulunmaktadır. Bu 30 yılın her anında emeğiniz, 

alın ve akıl teriniz var. Bu öyle bir hikâye ki, içinde hak 

ve adalet arayışının zorlu yolu, haksızlığa karşı çıkma-

nın onuru; millete, ümmete, insanlığa hizmet etmenin 

huzuru, örgütlü güçle kazanım üretmenin gururu var. 

Bu hikâye, bütün anlarını, heyecanlarını, varını yoğu-

nu, emek, ekmek ve adalet mücadelesine zimmetleyen 

yüreklerin öyküsüdür. Soylu mücadelemizin 30 yılının 

her anında, çağı kurtarma derdinde olan fedakâr yü-

reklerin, vefakâr ve cefakâr yiğitlerin emeği ve alın teri 

vardır. Bu davayı öksüz bırakmayanlara, zor zamanda 

öne atılanlara, mücadeleyi omuzlayanlara, safları sık tu-

tanlara; hak, emek, adalet mücadelesine baş koyanlara 

selam olsun” dedi. 

Değerlerinin ihyası ve geleceğin inşası için” çalışmaya 

devam ettiklerini vurgulayan Yalçın, şunları söyledi: 

“Bunun içindir ki, birlerle başlayan yolculuğumuz bu-

gün yerküre ölçeğinde yankılanıyor. Biz diyoruz ki, bi-

zim mayamız vefa ile yoğrulmuştur. Biz vefa medeniye-

tiyiz. Medeniyet coğrafyamıza vefa, tarihe vefa, insan-

lığa vefa, küresel zulme direnen yiğitlere, direnişe vefa 

gösteriyoruz. Tarihimize, alın terimize, yol yürüdükle-

rimize, mirasa ve mirası devraldıklarımıza vefa göste-

riyoruz. Dünden bugüne, bugünden yarına bu kutlu 

mücadeleyi omuzlayanlara vefa gösteriyoruz. Düne 

dair vefanın unutmamak, güne dair vefanın birlikte yol 

30. yıl vefa buluşmamızı 
gerçekleştirdik 

12/02/2022

Eğitim-Bir-Sen 30. yıl ‘Vefa Buluşması’ programı, Çalış-

ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Tokat Mil-

letvekili Yusuf Beyazıt, Konya Milletvekili Halil Etyemez, 

Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Cumhurbaşkanlığı 

Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi, Eğitim-Bir-

Sen ve Memur-Sen Onursal Başkanı Ahmet Gündoğdu, 

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) Genel Baş-

kanı Himmet Turgut ve Yönetim Kurulu üyeleri, Büro 

Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Ulaştırma 

Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan, Eğitim-Bir-

Sen Şube başkanları, Eğitim-Bir-Sen’in kuruluşunda, 

büyümesinde, zirveden yeni ufuklara yol almasında ter 

akıtan teşkilat mensupları ve çok sayıda davetlinin katı-

lımıyla Kızılcahamam’da yapıldı. 

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

14 Şubat 1992 tarihinde, büyük bir umut, yepyeni bir 

ufukla kurulan Eğitim-Bir-Sen’in gelinen noktada yüz 

binlerle buluştuğunu, Türkiye’nin en büyük sendikası 

olduğunu ifade ederek, “Kökleri medeniyetimizin de-

rinliklerine uzanan, dalları insanlığı kucaklayan, göl-

gesinde mazlumların barındığı hareketimiz 30 yaşına 
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almak, yarına dair vefanın refaha, barışa ve adalete dair 

ortaklıklar kurmak olduğuna inanıyoruz. Bu anlayıştan 

hareketle Eğitim-Bir-Sen, din, dil, renk, cinsiyet ayırt 

etmeyen bütün insanlar için adalet isteyen, zulme karşı 

dayanışmayı öneren bir mefkûre üzerinde yükselmiştir. 

Bugüne kadar, korkmadan ve korkutmadan, kimseyi 

ötekileştirmeden; sataşma, çatışma ve kamplaşma ye-

rine emek için müzakere, mücadele ve pazarlığı tercih 

ederek yol aldık, almaya da devam ediyoruz.” 

Programda, Hıdır Yıldırım, Mehmet Akif İnan Vakfı Yö-

netim Kurulu Başkanlığı görevini Ahmet Özer’den dev-

Kadınlar Komisyonu Teşkilat 
Toplantısı yapıldı 

06/03/2022 

Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu Teşkilat Toplantısı 

Kızılcahamam’da yapıldı. Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen 

Genel Başkanı Ali Yalçın, sendikacılığın sadece erkek 

uğraşısı değil, insani değerler merkezli bir mücadele 

olduğunu gösteren kadın örgütlenmesiyle Eğitim-Bir-

Sen’in, sendikal kulvarın Türkiye’deki eksik halkasını ta-

mamladığını kaydeden Yalçın, “Kadın üyelerimiz, kadın 

liderlerimiz, kadın örgütlenmemiz ‘kadınca bakmak’, 

‘kadın gözünden tespitler’, ‘kadınca çözümler’ gibi 

raldı. Daha sonra, Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif 

Selvi’nin başkanlığında, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen 

Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, Eğitim-Bir-

Sen kurucularından Kemal Yazıcı, Manisa eski Şube 

Başkanı Abdülnasır Şimşek ve Aydın 1 No’lu Şube Baş-

kanı Fatih Taşpınar’ın üyeliğinde bir divan oluşturuldu. 

Ardından, Mehmet Dağtekin, Ali Küçükkösen, Mustafa 

Aydın, Yasin Yıldız, Numan Şeker, Şaban Abak, Yunus 

Memiş, Emin Akbayrak, Emrullah Aydın, Adem Solmaz, 

Şükrü Mutlu, Davut Okçu, Burhan Uzgur, Erol Kavuncu, 

Kemal Dokuz ve Tahir Cevher söz alarak, sendikal tec-

rübelerini katılımcılarla paylaştılar. 

cinsiyet odaklı sendikacılığı değil, gündeme dair her 

konuda, içinde kadınlarla ilgili konu olsun olmasın her 

sorunda sahaya çıktı. Masada yerini aldı. Anayasadan 

eğitime, toplu sözleşmeden iş güvencesine, dünyanın 

adaletsiz düzeninden savaşlara, diplomasi oyunların-

dan merhamet diplomasisine her alan, konu ve zemin-

de temsilin hakkını verdi” dedi. 

Öğretmenlik Meslek Kanunu’na değinen Yalçın, “Mes-

lek kanununun yetersiz olduğu ve içeriğinin beklenti-

lerin karşılayacak şekilde zenginleştirilmesi yönünde 

olağanüstü bir gayretimiz oldu. Çabalarımızın ardından 

birkaç sayfalık meslek kanunu çıkarıldı. Meslek kanu-

nunun çıkarılması isabetli olmuştur ancak beklentileri 
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divan teşekkülünün ardından bir konuşma yapan Genel 

Başkan Ali Yalçın, toplu sözleşme marifetiyle, kurum 

idari kuruluyla, KPDK ile, demokratik mücadeleleriyle 

pek çok kazanım elde ettiklerini dile getirerek, “Ek gös-

terge konusunda da önemli mesafeler aldık. 600 puan 

ek gösterge artışının emekli aylıklarında ve ikramiye-

lerinde önemli artışlar sağlayabilmesi için 2200-3600 

Tüzük Tadil Kongremizi 
gerçekleştirdik 

12/06/2022

Eğitim-Bir-Sen Tüzük Tadil Kongresi, Memur-Sen Ge-

nel Merkezi’nde yapıldı. İstiklal Marşı’nın okunması ve 

karşılamada yeterli olmamıştır. Kanunun bu aşamaya 

gelmesinde de büyük katkılar sunduk. Kariyer sistemi, 

adaylık kaldırma sınavının kalkması, ek gösterge dü-

zenlemesi gibi başlıklar son derece kıymetlidir. Sözleş-

meli ve ücretli öğretmenliğe son verilmesi, istihdamda 

güçlük çekilen bölgelerde görev yapan eğitimcilere ila-

ve teşviklerin verilmesi, eğitim kurumu yöneticiliğinin 

münhasıran ele alınması, öğretmene şiddetle ilgili dü-

zenleme içermesi, sınav puanının düşürülmesi, başöğ-

retmenliğe başvuru süresinin yeniden ele alınması gibi 

memnuniyet katsayısını yükseltecek adımların atılması 

için çok emek harcadık. Bazı önerilerimiz kanunda yeri-

ni aldı. Yer verilmesi gereken önemli birçok konunun ise 

ilerleyen süreçte kanun üzerinde çalışılarak geliştirilme-

sini bekliyoruz” şeklinde konuştu. 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kadınlar Komisyonu 

Başkanı Sıdıka Aydın,  kadın kamu görevlilerinin emek 

mücadelesi için Memur-Sen’i birinci adres olarak tercih 

etmesinin gerçeğin bir yansıması olduğunu belirterek, 

“Kadınlar Komisyonu olarak ne kadın hakları mücade-

lesinin altını cinsiyetçilikle oyuyoruz ne de emek mü-

cadelesi diyerek ideoloji taşeronluğu yapıyoruz. Bugün 

yaklaşık yarım milyon kadın kamu görevlisi sendikala-

rımızda örgütlüyse bunun nedeni kuruluş kodlarımızın 

toplumsal dokuyla olan uyumudur. Kadın olarak iş-aile 

hayatından tutun da şiddet ve mobbinge, karar meka-

nizmalarındaki temsiliyetten analık haklarımıza kadar 

birçok konuda ciddi sorunlarımız var. Bu sorunların 

çözümünde mevcut paradigmalar da geliştirilen politi-

kalar da yetersiz kalmaktadır. Biz hayatın her alanında 

birlikte daha güçlü olacağımızı biliyor, çalışma hayatın-

daki görünmez engellerin kaldırılması gerekliliğine ina-

nıyoruz” ifadelerini kullandı. 

Açılış konuşmalarının ardından, katılımcılar söz alarak, 

alanda karşılaşılan sıkıntıları, çözüm bekleyen sorunları 

dile getirdiler. Toplantı, Hukuk ve Toplu Sözleşmeden 

Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yay-

la’nın soruları cevaplamasıyla sona erdi. 
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olumlu etki edecektir. Biz bu konunun takipçisi olaca-

ğız” dedi. 

Kongrelerin sendikaların demokrasi süreçlerinin en 
önemli mekanizmaları olduğunun altını çizen Yalçın, 
“Önemli olan, ilkelerimizden, değerlerimizden sapma-
dan, kırıp dökmeden bu süreçleri gerçekleştirmektir” 
diye konuştu. 

Delegeler de söz alarak gündeme ilişkin görüş ve öne-

rilerini dile getirdiler. Konuşmaların ardından, tüzük de-

ğişikliğiyle ilgili öneriler alınarak karara bağlandı. 

Sen’in 30 yıllık mücadele tarihinin, kamu görevlileri 

sendikacılığının yüz akı olduğunu belirterek, “Pran-

gaları kıran, engelleri aşan, Türkiye’de sendikal tarihin 

akışını değiştiren örgütlü mücadelemiz 430 bin üyeyle 

yürümeye ve her geçen gün büyümeye devam ediyor”  

şeklinde konuştu. 

Yıllar süren mücadeleleri sonucunda Öğretmenlik Mes-

lek Kanunu’nun çıktığını belirten Yalçın, şunları söyle-

di: “Kanun, öğretmenlere 3600 ek gösterge hakkını 

getirmekte, uzman öğretmenlik/başöğretmenlik için 

öngörülen tazminat oranlarını artırmakta, aday öğ-

retmenlikten asli öğretmenliğe geçişte sınavı kaldır-

maktadır. Bununla birlikte, yeterli istişareler yapılma-

dığı için, önerdiğimiz modelin biraz uzağında kaldığı, 

eksikler barındırdığı da ortadadır. Biz diyoruz ki, gelin 

ek gösterge aralığındaki kamu görevlilerinin tazminat 

yansıtma oranlarının yeniden düzenlenmesi, makas 

aralığının daraltılması gerekmektedir. Ek göstergeleri 

3600’ün altında kalan bütün kamu görevlilerinin taz-

minat yansıtma oranlarında artış yapılması beklentileri 

karşılayacaktır. Süreci ve sonuçlarıyla, harcanan emek 

ve ortaya konan irade yönüyle ek gösterge çalışması 

bir bütün olarak ele alındığında, eksikliklerin giderilme-

siyle birlikte ve özellikle tazminat yansıtma oranlarında 

düzenleme yapılması hâlinde kamu görevlilerinin bek-

lentileri tamamen karşılanacak ve refah seviyelerine 

30 yıllık mücadele tarihimiz, kamu 
görevlileri sendikacılığının yüz akıdır 

28-30/06/2022

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-

çın, enflasyonist ortamda altı ayda bir yapılan artışla-

rın, üzerinden üç ay geçmeden eridiğini ifade ederek, 

“Kamu görevlilerini, sabit gelirlileri enflasyona ezdir-

memek için, ‘Eşel Mobil Sistemi’ne ivedilikle geçilme-

lidir. Alım gücünü yükseltmek için Temmuz ayında 

maaşlara/ücretlere yansıtılacak olan enflasyon farkına 

ilaveten seyyanen zam yapılmalıdır” dedi. 

54. Başkanlar Kurulu Toplantısı Sapanca’da yapıldı. 

Toplantının açılışında konuşan Ali Yalçın, Eğitim-Bir-
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kanunun eksiklerini tamamlayalım, öğretmenlerin hak, 

yetki, görev ve sorumlulukları yasada ifadesini bulsun. 

Öğretmen kökenli şube müdürü, il-ilçe millî eğitim mü-

dürü ve müdür yardımcısı ile araştırmacı kadrosunda 

bulunanların asıl mesleklerinin öğretmenlik olduğu ve 

öğretmenliğin kazanılmış hak teşkil ettiği gözetilmeli, 

bu personel de meslek kanununun getirdiği haklardan 

istifade edebilmelidir.” 

Toplantıda Mustafa Canıtez, Mehmet Akif İnan Vakfı 

Akademi’nin öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerine 

yönelik faaliyetleri; Muhammed Ali Gürtaş ise Kurumsal 

İletişimde Sosyal Medyanın Etkin Kullanımı hakkında 

sunum gerçekleştirdiler. 

Başkanlar Kurulu sonuç bildirgesi 

-Hayat şartlarını zorlaştıran, yoksunluk duygusunu ar-

tıran, alım gücünü düşüren ekonomik sarsıntı, en çok 

sabit gelirlileri etkilemektedir. Hayat pahalılığı ve enf-

lasyon cenderesinde zorlanan kamu görevlilerinin üc-

retlerinde reel artış sağlanması için enflasyon üzerinde 

iyileştirme yapılmalı, eşel mobil sistemi hayata geçirile-

rek düşen alım güçleri telafi edilmelidir. 

-Temel bir insan hakkı olan ifade özgürlüğünün arka-
sına sığınarak manevi ve kutsal değerlerimize hakaret 

edilmesi, değerlerimizin aşağılanması ve alay konusu 
edilmesi asla kabul edilemez. Toplumsal, manevi ve 
kutsal değerlerimize yönelik saldırılara karşı adli süreç-
lerin yanı sıra yetki, sorumluluk ve vicdan sahibi herkes 
üzerine düşeni yapmalı, toplumsal ve ahlaki yaptırım 
için irade ortaya konulmalıdır. Eğitim müfredatı bu bo-
yutuyla ele alınmalı, değerler eğitimine gereken önem 
ve ağırlık verilmelidir. 

-4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Söz-
leşme Kanunu’nun, kamu görevlilerinin mali, sosyal, öz-
lük haklarının korunma ve geliştirilmesi, çalışma şartla-
rından kaynaklanan sorunlarının toplu pazarlık masa-
sında çözümü konusunda artık yetersiz kaldığı görül-
mektedir. Sendikal hak ve özgürlükler ile örgütlenme 
ve toplu pazarlık hakkının, ILO ve uluslararası hukuk 
normları ekseninde, emeğin değeriyle ve akıtılan terle 
uyumlu hâle getirilmesi amacıyla 4688 sayılı Kanun’da 
kapsamlı bir değişiklik yapılmalıdır. 

-Beklentileri karşılayacak şekilde çıkması için emek 
harcadığımız Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun ilave 
haklar getirerek çıkarılmış olması önemli bir adım ol-
makla birlikte, kapsamının dar, mesleğe ilişkin hüküm-
lerin eksik olduğu bir gerçektir. Kanun, öğretmenlik 
mesleğini geniş bir açıdan değerlendirmeli, günümü-
zün ihtiyaçlarına da cevap verecek nitelikte bir içeriğe 
kavuşturulmalıdır. 
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-Kamu personel sisteminin temel yaklaşımı; insan onu-

runu öncelemek, insan haklarına saygılı olmak, saygın 
iş ilkesine dayanan mali, sosyal ve özlük hakları ile ça-
lışma şartları olmalıdır. Bu eksende temel hakların ihlali 
niteliğinde olan, öğretmenlik mesleğini ve öğretmenin 
itibarını zedeleyen sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik 
uygulamasına derhal son verilmeli, sözleşmeli öğret-
menler kadroya geçirilmelidir. 

-Sözleşme pozisyonlara geçirilen geçici personel başta 
olmak üzere, farklı statülerde aynı işi yapan kamu gö-
revlileri arasındaki ücret ve özlük hakları farklılıkları gi-
derilmelidir. Ücret ve hizmet süresi tespitinde kamuda 
geçirilen sürelerin tamamı dikkate alınarak statü farklı-
lıklarından kaynaklı mağduriyetler giderilmelidir. 

-Eğitimin niteliğinin artırılması, okullar/bölgeler arasın-
daki nitelik farkının kapatılması, okullarda boş ders kal-
mamasına ve sınıflarda sadece kadrolu öğretmenlerin 
bulunmasına bağlıdır. 20 bin öğretmenin atanacak ol-
ması, yerinde bir karardır. Ancak, eğitimde fırsat eşitliği 
vurgusu yapılan bir sistemde, öğretmen açığını kapat-
maya yönelik nitelikli politikalar yürürlüğe konulmalı, 
öğretmen açığı tamamen kapatılmalıdır. 

-Ek gösterge artışına ilişkin düzenleme, kamu görev-
lileri arasında hiyerarşik ve adil düzeni sağlayacak ve 
memnuniyet üretecek bir sonuç ortaya koymalıdır. Bu 
minvalde şef, araştırmacı, kütüphaneci, sayman ve tek-
niker gibi kadroların da ek gösterge rakamları 3600’e 
çıkarılmalı; ek gösterge rakamı 3600’ün altında olan 
bütün kamu görevlilerinin tazminat yansıtma oranları 
artırılmalıdır. 

-Öğretmen adaylarının istihdamındaki mülakat uygula-
ması, adaylar arasında eşit, adil ve hakkaniyete uygun 
bir sonuç vermemekte, sürekli mağdur üretmektedir. 
Bu nedenle, öğretmen atamalarıyla ilgili karar verme 
süreçlerinde mülakat yöntemi kaldırılmalıdır. 

-Öğretmenlerin yer değişikliği taleplerinin karşılana-
maması, mağduriyetlerin yanı sıra çalışma barışının 
bozulmasına ve motivasyon kaybına neden olmakta-

dır. Dezavantajlı ve elverişsiz şartların hüküm sürdüğü 
yerleşim yerlerinde görev yapan eğitim çalışanlarına 
yönelik gönüllülüğü esas alacak tedbirler alınmalı, sür-
dürülebilir rasyonel bir atama ve yer değiştirme sistemi 
kurulmalıdır. 

-Eğitim yöneticiliği alanında sürdürülebilir ve kabul edi-
lebilir bir sistem inşa edilmelidir. Eğitim kurumu yöne-
ticiliği, ‘ikincil görev’ ve ‘görevlendirme’ kapsamından 
çıkarılarak kadro unvanlı bir kariyer mesleği kabul edil-
meli ve yöneticilerin mali hakları iyileştirilmelidir. 

-Eğitim kurumu yöneticilerinin iş sağlığı ve güvenliği 
ile sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde işveren vekili 
statüsünde olmasından kaynaklı idari para cezalarının 
yükümlüsü olmaları hakkaniyete ve adalete aykırıdır. 
Bu yükümlülük kişisel olmaktan çıkarılmalı, kurumsal 
hâle getirilmelidir. 

-Hizmetli, memur ve şeflerimiz başta olmak üzere, tüm 
genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfına 
tabi çalışanların emeğinin karşılığı verilmeli, bu bağ-
lamda mali ve özlük haklarında iyileştirmeler yapılmalı; 
görevde yükselme, unvan değişikliği ve yer değişikliği 
talepleri ivedilikle karşılanmalıdır. 

-Kadrosuz usta öğreticilerin kamu görevi ifa ettiği ve 
kamu görevlisi oldukları gerçeği kabul edilmeli; sendi-
ka üyesi olmalarının ve toplu sözleşme hükümlerinden 
faydalandırılmalarının önüne konulan bürokratik bari-
katlar kaldırılmalıdır. 

-Okul yöneticilerinin, öğretmenlerin ve eğitim çalışan-
larının okullarımızı açık tutmak için verdiği çabanın ka-
lıcı sonuçlar vermesi için okullarımızın yardımcı perso-
nel ihtiyacı karşılanmalıdır. Okul bazlı ödenek tahsisi bir 
an önce hayata geçirilmelidir. 

-Üniversitelerin özgür düşünceye sahip fertler yetişti-
ren, bilimsel bilgi üretimi yapan, akademik özgürlüğü, 
iş ve çalışma güvencesini esas alan kurumlar olma özel-

liği dikkate alınarak, katılımcı bir yükseköğretim kanu-

nu çıkarılmalıdır. 
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-Üniversitelerimizde, kişisel bağlılık yerine, üretilen bil-

gi ve değere odaklanan bir akademik yükselme, iş gü-

vencesi başta olmak üzere, özlük haklarının korunduğu 

ve geliştirildiği bir akademik personel yönetimi ile aka-

demisyenlerin esas olarak araştırma ve bilgi üretmeye 

yönelecekleri bir çalışma düzeni kurulmalıdır. 

-Üniversite idari personeline de geliştirme ödeneği, 

yükseköğretim tazminatı, döner sermaye katkı payı 

verilmesi için çalışma yapılmalı; görevde yükselme ve 

unvan değişikliği sınavlarının merkezî bir sistemle peri-

yodik olarak yapılması sağlanmalıdır. 

-Toplu sözleşmede karar altına aldığımız üniversite 

idari personelinin üniversitelerarası yer değişikliği ko-

nusunda düzenleme yapılması için YÖK ile ortaklaşa 

yürüttüğümüz çalışma somutlaştırılmalı; düzenleme 

bir an önce hayata geçirilmelidir. İdari personelin üni-

versitelerarası merkezi yer değişikliğini sağlayacak bir 

sistem kurulmalıdır. 

Yeni adımlar atma, yeni atılımlar 
yapma zamanıdır  

03/12/2022

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

3600 ek gösterge başta olmak üzere birçok kazanım 

elde ettiklerini belirterek, “Mevcut sorunların çözümü-

nü sağlayacak olan da biziz. Diğerleri sorunları konu-

şadursun, biz bir bir sorunları çözdük, çözmeye devam 

ediyoruz. Toplu sözleşme hakkını alan, eksiklerine rağ-

men Öğretmenlik Meslek Kanunu için adım atılmasını 

sağlayan, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikte 

600 bini bulan çerçeveyi genişleten, 3600 ek gösterge-

nin mimarı biziz. Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesini, 

nöbet görevine ücret ödenmesini sağlayan, öğretmen 

ve öğretim elemanlarının ek ödemelerini artıran, geliş-

tirme ödeneğinin ödenmesine devam edilmesini, jüri 

üyelerine ücret verilmesini, sınıf öğretmenlerine hafta-

da iki saat ilave ek ders ücreti ödenmesini, üniversite 

-İstisnai bir atama yöntemi olan 2547 sayılı Kanun’un 

50/d maddesine dayalı atamaların asli istihdam yönte-

mine dönüşmesi hatasına son verilmeli; farklı istihdam 

modelleri ortadan kaldırılarak kanunun 33/a ve 50/d 

maddesi kapsamında çalışan araştırma görevlileri iş 

güvencesine kavuşturulmalıdır. 

-20. Millî Eğitim Şûrası’nda, eğitimin kalitesi, eşitlik, 

hakkaniyet, eğitimin finansmanı, eğitim çalışanlarının 

özlük haklarının artırılması, okuldaki öğrenme süreçleri 

ve sürdürülebilir okul yönetimi konularında alınan ka-

rarlar hayata geçirilmelidir. 

-Eğitim hizmet kolunun genel yetkili sendikası Eğitim-

Bir-Sen olarak, hak, emek ve özgürlük mücadelemizi 

yeni zeminlere taşıyarak; üyelerimizin ve eğitim çalı-

şanlarının haklarının korunup geliştirilmesi, ülkemizde 

demokratik zeminin güçlendirilmesi ve emeğin saygın-

lığının artırılması için sendikal yürüyüşümüzü kararlılık-

la sürdüreceğiz. 

disiplin kurullarında sendika temsilcisinin yer almasını, 

toplu sözleşme ikramiyesi ile örgütlülüğü anlamlı kılan 

ve üyeye kazanç sağlayan yine biz” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen 17. Türkiye Buluşması ve 55. Başkanlar 

Kurulu Toplantısı Antalya’da yapıldı. Sendikal çalışma-

lar ve eğitim gündemi ile ilgili değerlendirmelerin ya-

pıldığı toplantının açılışında konuşan Ali Yalçın, cesareti 

sermayesi, inancı iradesi, idealleri enerjisi olan bir teşki-

lat olduklarını kaydederek, “Şanlı bir tarih, kararlı, soy-

lu bir mücadeledir, hikâyemiz. Türkiye’nin entelektüel 

birikimi, yeni ve büyük Türkiye’nin, adil bir dünyanın 

müjdesidir, mücadelemiz. Türkiye’de değişimin öznesi, 

emperyalizme karşı medeniyet stratejisi, ‘Sahtekârlığın 

evrensel düzeyde egemen olduğu yerde, gerçekleri 

söylemek devrimci bir eylemdir’ diyerek neoliberalizm 

düzenine karşı helal ekmek mücadelesidir, gayemiz. 

Gelir dağılımında adaleti, sermeye karşısında emeği, 

sapkın lobilere karşı aileyi, deizme, ateizme, nihilizme 

karşı inancı savunmaktır, varlığımız. Darbe düzenine 
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karşı millet iradesini, vesayete karşı bağımsız Türkiye’yi 

savunmaktır, varlık nedenimiz. Kapitalist kültürün bize 

dayattığı rollere, çarpık küresel emek düzenine, insan-

lığa giydirilmek istenen deli gömleği ideolojilere, siyo-

nizme, emperyalizme, kapitalizme ‘hayır’ diyen, kadim 

bir ruhla özgün bir duruşu temsil eden teşkilatımıza 

selam olsun. Sesi kısıkların çığlığı, gözü yaşlıların sesi, 

mağdurların, mazlumların, mahrumların nefesi olanla-

ra; Arakan’ın, Doğu Türkistan’ın, Suriye’nin, Filistin’in, 

Kudüs’ün, Aksa’nın müdafilerine selam olsun. Moğol 

kasırgası kapıya dayanınca ne yapmak gerektiğine dair 

fetva isteyenlere, ayağa kalkıp kılıcını çekerek ‘Bugün 

fetva günü değil, kan verme günüdür’ diyen İmam Ta-

kuyiddin gibi, 15 Temmuz gecesi fetva ve sufle bekle-

meden, gün bugündür, an bu andır, dem bu demdir, di-

yerek 1 dolara vatanı satanlara, alçak uçuşlarla ölüm ku-

sanlara direnen serdengeçtilere selam olsun. Temel hak 

ve özgürlükleri savunan, mali, sosyal ve özlük haklarını 

artıran, sağladığı 103 kazanımla eğitim çalışanlarının 

hakkının, itibarının, emeğinin, alın terinin teminatı olan 

bu muhteşem teşkilata helal olsun” ifadelerini kullandı. 

İl, ilçe ve delege seçimlerinin, 30 yıllık geleneğe ya-

kışan tatlı bir rekabet, demokratik nezaket içinde ta-

mamlandığını kaydeden Yalçın, şöyle konuştu: “Şimdi, 

ayrıntılarda boğulma değil, daha ileriye hamle yapma 

zamanıdır. Sonsuzluğu menzil edinmiş olanlar yoldaki 

çakıl taşlarına takılmaz. Kardeşlik şiarımız; hoş görmek, 

yapıcı olmak, derleyip toparlamak vasfımız, tek ses, tek 

yürek olmak tarihî sorumluluğumuzdur. Suni gündem-

lere takılmadan, sahayı kirletenlerin fitnesine aldırma-

dan, yeni adımlar atma, yeni atılımlar yapma zamanıdır 

şimdi.” 

Pandemiyle başlayan ekonomik krizin, dünyanın farklı 

yerlerinde yaşanan savaşlarla daha da derinleştiğini, 

bütün dünyada enflasyonun arttığını, alım gücünün 

düştüğünü söyleyen Yalçın, “Kamu görevlilerinin alım 

gücünün yükseltilmesi gerekiyor. Piyasa kontrol altına 

alınmalı, haksız kazancın, tekelleşmenin önüne geçil-

meli, ekonomik istikrar sağlanmalı, sabit gelirliler, kamu 

görevlileri enflasyona karşı korunmalıdır. Biz önceden 

söyledik, bugün yine söylüyoruz. Memur için en iyi zam, 

düşük enflasyon ve piyasa istikrarıdır. Alım gücünün 

korunmadığı hiçbir zam, zam değildir. Eşel mobil siste-

mine geçilmeli, gelir vergisi yüzde 15’e sabitlenmeli, ka-

şıkla verilen de kepçeyle alınmamalıdır” diye konuştu. 

Konuşmaların ardından, Genel Başkan Ali Yalçın, ilçe 

temsilcileriyle; Genel Sekreter Latif Selvi, şube sek-

reterleriyle; Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcısı Ramazan Çakırcı, teşkilatlanmadan sorum-

lu şube başkan yardımcılarıyla; Mali İşlerden Sorumlu 

Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman, mali iş-



OLAĞAN GENEL KURUL FAALiYET RAPORU

lerden sorumlu şube başkan yardımcılarıyla; Basın ve 

İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şükrü 

Kolukısa, basın ve iletişimden sorumlu şube başkan 

yardımcılarıyla; Hukuk ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu 

Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla, hukuk ve 

toplu sözleşmeden sorumlu şube başkan yardımcıla-

rıyla; Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcısı Atilla Olçum, eğitim ve sosyal işlerden so-

rumlu şube başkan yardımcılarıyla bir araya geldi. 

55. Başkanlar Kurulu sonuç bildirgesi 

-Küresel kötülüğün ve emperyalizmin terörü savaş ara-

cı olarak kullandığı günümüz dünyasında, terörün ve 

her türlü şiddetin politika aracı olarak kullanılmasına 

karşı çıkıyor; ülkemize ve insanımıza yönelik her türlü 

terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Terör eylemlerinde 

ve terörle mücadelede hayatını kaybeden şehitlerimize 

bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve 

milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. 

-Anayasa değişikliği konusunda gösterilen irade ve 

kararlılık, temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi ve 

güvence altına alınması açısından yeni bir fırsat orta-

ya koymaktadır. Anayasa değişikliği çalışmaları, kamu 

görevlilerinin hak ve güvencelerini yeniden ele almalı, 

sendikal haklar ILO normları seviyesine çıkarılmalıdır. 

-Ekonomik alanda gerçekleşen daralma, artan fiyat-

lar, açıklanan enflasyon oranları ve piyasalardaki so-

mut gerçeklikler dikkate alındığında, sabit gelire sahip 

kamu görevlilerinin alım gücünün düştüğü net bir şekil-

de görülmektedir. Kamu görevlilerinin ücretlerinde olu-

şan kayıpları, enflasyon karşısında düşen alım güçlerini 

telafi edecek adımlar atılmalıdır. 

-4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Söz-

leşme Kanunu, emeğin değerini önceleyen bir yakla-

şımla yeniden ele alınmalı; sendikal hak ve özgürlükler, 

örgütlenme ve toplu pazarlık hakkı güncel ihtiyaçlara 

cevap verecek şekilde geliştirilmelidir. 

-6. Dönem Toplu Sözleşme ile karar altına aldırdığımız 

sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusunda 

somut bir adım atılması, hizmet sürelerine bakılmak-

sızın sözleşmeli personelin kadroya geçirilecek olması 

önemlidir. Yasal düzenleme taslağı bir an önce netleş-

tirilerek kadroya geçirilenlerin yer değişikliği hakkı gibi 

belirsiz alanlar açıklığa kavuşturulmalı, beklentileri kar-

şılayacak bir düzenleme hayata geçirilmelidir. 

-Kariyer ve liyakat ilkesinin zorunlu bir gereği olan 

görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları, ku-

rumların takdirine ve yöneticilerin keyfî kararlarına bı-

rakılmamalıdır. Görevde yükselme ve unvan değişikliği 

sınavları tüm kamu kurumlarında periyodik bir şekilde 

yapılmalıdır. 

Kamu personelinin mesleki ve kurumsal yükselme yol-

ları açılmalı; özellikle toplu sözleşmede hüküm altına 

aldırdığımız, tüm üniversiteleri kapsayan, keyfîliği gide-

recek ve mesleki yükselmeyi tesis edecek merkezî bir 

görevde yükselme süreci başlatılmalıdır. 

-Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlerimizin bek-

lentilerini ve ihtiyaçlarını karşılamalı, meslek kanunun-

daki değişiklik ve revizyon talebi göz önünde bulundu-

rularak geliştirilmeye yönelik adımlar atılmalıdır. 

-Eğitimcilerin yer değişikliği konusundaki talep ve bek-

lentileri ‘Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Süreci: 

Tespitler ve Bir Model Önerisi’ raporumuzdaki gerçek-

ler ve öneriler baz alınarak, adalet ilkesi çerçevesinde 

karşılanmalıdır. 

-Eğitim kurumu yöneticilerinin özlük hakları, üstlendik-

leri pedagojik ve idari sorumluluklarla orantılı olarak 

geliştirilmeli; eğitim kurumu yöneticiliği ikincil görev 

olmaktan çıkarılmalı, statüleri güvenceye kavuşturul-

malıdır. 

-Eğitim hizmetinin eksiksiz ve amaca uygun yürütüle-

bilmesinin, yönetici-öğretmen-idari personel sacayağı 

üzerinde mümkün olduğu bilinmeli; hizmetli, memur, 
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şeflerimiz başta olmak üzere, genel idare hizmetle-

ri ve yardımcı hizmetler sınıfı personelinin alın terinin 

karşılığı olarak mali ve özlük haklarında iyileştirmeler 

yapılarak görevde yükselme, unvan değişikliği ve yer 

değişikliği talepleri karşılanmalıdır. 

-Büyük Türkiye vizyonuna katkıda bulunacak üniver-

sitelerimizin; eleştirel düşünebilen, medeniyet değer-

lerine vakıf, dünyadaki gelişmeleri okuyabilen, vizyon 

sahibi fertler yetiştirmeyi hedefleyen, toplumsal kalkın-

maya yönelik bilimsel bilgi üretiminin sağlanmasının 

yanı sıra, iş güvencesini esas alarak katılımcı bir yükse-

köğretim yönetimini önceleyen, “Yükseköğretimde De-

ğişim ve Dönüşüm Beklentileri Öneriler” raporumuz-

daki tespit ve öneriler ışığında yeni bir yükseköğretim 

kanununa ihtiyacı vardır. 

-Sürdürülebilir bir bilimsel ve toplumsal bilgi üretimi, 

ülke kalkınmasını önceleyen bir yükseköğretim sistemi 

için iş güvencesine sahip bir akademik personel istih-

damının zorunlu olduğu gerçeğinden hareketle, araş-

tırma görevlileri başta olmak üzere, öğretim elemanla-

rının istihdam ve akademik yükselmelerinde kadro ve iş 

güvencesi sağlanmalıdır. 

-Yükseköğretim sisteminin mevcut yapısının değiştiril-

mesi, idari personele üniversite yönetiminde söz hakkı-

nın tanındığı, akademik personele tanınan yükseköğre-

tim tazminatı, geliştirme ödeneği, döner sermaye katkı 

payı gibi temel bazı özlük haklarından faydalandırıldığı, 

paylaşımcı ve katılımcı bir üniversite yönetimi anlayı-

şıyla mümkündür. 

-Toplu sözleşmede karar altına aldırdığımız ‘üniversite 

idari personelinin üniversitelerarası merkezî yer deği-

şikliği’ talebiyle ilgili düzenleme yapılmalı, idari perso-

nelin üniversitelerarası merkezi yer değişikliğini sağla-

yacak bir sistem ivedilikle kurulmalıdır. 

-2547 sayılı Kanun’un 13/b-4 maddesinin amacı dı-

şında keyfî kullanılması, üniversitelerin kanayan ya-

ralarından biridir. Bu maddeyle verilen yetkinin ve 

takdir haklarının sınırlarının çizilmesi ve denetlen-

mesi zorunludur. 

-50/d maddesine dayalı atamaların asli istihdam yön-

temine dönüşmesi hatasına son verilmesi konusunda-

ki ısrarlı mücadelemiz, emeklerimiz ve çağrımız sonuç 

verdi. Düzenlediğimiz imza kampanyasının ve “Güven-

cesiz Meslek, Belirsiz Gelecek: 50/d, Tespit ve Öneriler” 

raporumuzda dile getirdiğimiz çözüm önerisinin dikka-

te alınması, 50/d’li araştırma görevlilerinin kadroya ge-

çiş çalışması kapsamına dâhil edilerek 33/a kadrolarına 

geçirilecek olması önemlidir ancak yeterli değildir. Bü-

tün akademik personelin iş güvencesini önceleyen bir 

istihdam şekli tesis edilmelidir. 

-Karar alma yükümlülüğü ve hesap verme sorum-

luluğu bulunan il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe 

millî eğitim müdürü, millî eğitim ve üniversite şef ve 

şube müdürü kadrolarında bulunan yönetim hizmet-

leri grubundaki kamu personelinin mali haklarında, 

görev, yetki ve sorumluluklarıyla orantılı iyileştirme 

yapılmalıdır.  
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-Alan değişikliği konusunda öğretmenlerimizin taleple-

rinin karşılandığı bir süreç bir an önce işletilmeli, alan 

değişikliği kalıcı bir usul ve esasa bağlanarak belirsizlik 

giderilmelidir. 

-Eğitim uzmanı ve araştırmacı kadrolarına atanan kamu 

personelinin mesleki ilerleme ve özlük haklarını geliş-

tirme hakları ellerinden alınmamalı, mali hak kayıplarını 

telafi edecek adımlar atılmalıdır. 

-Kamu personeli rejiminde kademe/derece ilerlemesi 

ile ek göstergeyi irtibatlandıran bir süreç hayata geçi-

rilmeli, her bir kadro unvanının birinci dereceye kadar 

inebilmesi sağlanarak birinci dereceye erişen kamu gö-

revlilerinin ek göstergeleri en az 3600 olmalıdır. 

-Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yö-

netici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği, dava ko-

nusu edilen unsurları gözetilerek revize edilmeli, mes-

leki tecrübe ve kazanılmış hakları koruyan bir görev-

lendirme esası benimsenmeli, yöneticilik azami görev 

süresi 12 yıla çıkarılmalıdır. 

-Kurum maaş ödeme anlaşmaları ve banka promos-

yonları sürekli bir tartışma konusu olmaktan çıkarılmalı, 

bakanlık ve üniversiteler eliyle bütün personeli kapsa-

yacak şekilde tek bir anlaşma yapılmalıdır. 

-Kanuni bir dayanağı bulunmayan, liyakat ve kariyer il-

kesine aykırı olan, eğitim müfettişliği mesleğine girişte 
uygulanan 35 yaş sınırı şartı kaldırılmalıdır. 

-Kamu kurum ve kuruluşlarında daire başkanı olarak 
görev yapan kamu görevlilerine tanınan makam tazmi-
natı hakkı, kamu üniversitelerinde aynı unvanla çalışan 
daire başkanlarına da tanınmalıdır. 

-Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılmalı; bu sınıfta yer alan 
kadrolar, mali hakları iyileştirilerek, genel idare hizmet-
leri sınıfına alınmalıdır. 

-Adalete dayalı bir dünya düzeni idealimiz, adaleti ve 
adil gelir dağılımını gerçekleştirme yönündeki umudu-
muz; terörün, iç savaşların, zulmün ve insani krizlerin 
son bulması yönündeki mücadele arzumuz, hak ihlal-
lerinin olmadığı, insan açısından huzur, refah ve barı-
şın sağlandığı bir coğrafya hasretimiz de, tüm bunların 
gerçekleşmesi yolunda verdiğimiz emek, gösterdiğimiz 
çaba, akıtacağımız ter de devam edecektir. 

-Eğitim hizmet kolunun genel yetkili sendikası Eği-
tim-Bir-Sen, hak, emek ve özgürlük mücadelesini yeni 
zeminlere taşıyarak; üyelerinin ve eğitim çalışanlarının 
haklarının korunup geliştirilmesi, ülkemizde demok-
ratik zeminin güçlendirilmesi ve emeğin saygınlığının 
artırılması için yerelden evrensele sendikal yürüyüşünü 

kararlılıkla sürdürecektir. 
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kollarında çok sayıda konuda uzlaşma sağladık ama 

kamu işvereni, genele ilişkin alanda anlaşma olmayınca 

müzakerede uzlaşılanları da yok saydı. Yasayı çiğnedi, 

masayı devirdi. Kamu işvereni kazanımlık bir teklif sun-

madı, biz de kaybı imzalamadık” dedi. 

Öğretmenlik mesleği kapsayıcı bir yasal düzenlemeye 
kavuşturulmalıdır 

Yalçın, öğretmenin, eğitimin ve eğitim sisteminin bel-

kemiği olduğunu vurgulayarak, “Sistem nasıl olursa 

olsun özne öğretmendir. Öğretmenlik bir kariyer mes-

leğidir. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılması, 

öğretmenlik mesleğinin tüm boyutlarıyla ele alınıp 

kapsayıcı bir yasal düzenlemeye kavuşturulması artık 

ertelenemez bir noktaya gelmiştir” ifadelerini kullandı. 

Okula bütçe vermek, eğitime kalite getirmektir 

Okulların temizlik, güvenlik, kırtasiye, bakım-onarım, 

hizmetli gibi en temel ihtiyaçlarını karşılayacak, eği-

timcileri velilerle karşı karşıya gelmekten kurtaracak, 

yöneticilerin okulun esas işlerine yoğunlaşmalarına im-

kân sağlayacak okul bütçesi uygulamasına bir an önce 

geçilmesi gerektiğini belirten Yalçın, şöyle devam etti: 

“Yöneticilerimiz, okulların mali ihtiyaçlarını karşılamak 

için ayırdıkları zamanı, eğitim-öğretimin kalitesi için 

ayrılan zamandan harcamak zorunda kalıyor. Yöneti-

Bölge toplantıları gerçekleştirildi 

Eğitim-Bir-Sen, bölge toplantılarını, 5 Ekim-3 Kasım 

2019 tarihleri arasında; şube başkanları, yönetim kurul-

ları, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri, ilçe temsilcilik 

yönetimleri ve kadın komisyonlarının katılımıyla İzmir, 

İstanbul, Bursa, Bolu, Van, Erzurum, Samsun, Trabzon, 

Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Kayseri, Isparta, Konya 

ve Ankara illeri merkez alınmak üzere gerçekleştirdi. 

Toplu sözleşme sürecinin, eğitim ve eğitim çalışanları-

nın gündeminin ve sendikal çalışmaların konuşulduğu, 

eğitim programlarının yapıldığı toplantılarda konuşan 

Ali Yalçın, 5. Dönem Toplu Sözleşme’de kamu görev-

lilerinin beklentilerinin karşılanmadığını, bütçelerinin 

dengesizleştirildiğini, moral ve motivasyonlarının bo-

zulduğunu belirterek, “Elektriğe, suya, doğal gaza zam 

üstüne zam yapılıyor. Buna da güncelleme diyorlar. Biz 

de diyoruz ki madem bunları güncelliyorsunuz, gelin bir 

zam da memur maaşlarına yapın ve memur maaşlarını 

da güncelleyin. Vergi oranını düşürün, maaşları yüksel-

tin, 3600 ek göstergeyi verin. Kayıpları tazmin edin.” 

Toplu sözleşme sürecinin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını 

hatırlatan Yalçın, “Kamu işvereni konuyu hakem kuru-

luna götürdü. Hakem kurulu kararı ise bir hayal kırık-

lığı değil, adeta bir hayal katliamı etkisi yaptı. Hizmet 

BÖLGE TOPLANTILARI
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cilere okullara bağış toplamamaları için baskı uygula-

yan idare, zorunlu harcamalar için kaynak üretmekten 

kaçınıyor. Ucu parasız okul-paralı okul ayrımına varan 

bu durum en başta eğitim-öğretime zarar veriyor. 

Okullarımız; okul-veli iş birliğini zedeleyen, yönetici/

öğretmen ile velileri karşı karşıya getiren, yöneticileri 

mağdur eden, adaletsiz uygulamalara ve mağduriyet-

lere fırsat veren bütçesizlik sorunundan kurtarılmalıdır. 

Okula bütçe vermek, eğitime kalite getirmektir.” 

Öğretmen istihdamında farklı modellerden vazgeçil-
meli, atamalar kadrolu yapılmalıdır  

Öğretmen istihdamında farklı uygulamalardan vazge-

çilmesi çağrısında bulunan Yalçın, “Yıllardır aynı şeyi 

söylüyoruz. Kamu görevlileri açısından aynı vazifeyi 

yapanlar arasında hak ve ücretlerde eşitsizlik kabul 

edilemez. Aynı sınıfta aynı dersi anlatan, aynı okulda 

aynı isim ve vasıfla görev yapan öğretmenler arasında 

ayrımcılık olmaz, olmamalıdır. Aksi hâlde çalışma barışı 

yara alır, iş verimi azalır, sözleşmeliler kendisini buruk 

hisseder, anayasanın eşitlik ilkesi çiğnenir, aynı işi ya-

pan kadrolularla sözleşmeliler arasında fiili bir hiyerarşi 

üretilir” şeklinde konuştu. 

Yalçın, istihdamda güçlük çekilen yerlerde teşvik siste-

minin bir an evvel hayata geçirilmesi gerektiğini vur-

guladı. 

Eğitimde sorunları görmek yetmez, çözmek gerekir

Eğitim çalışanlarının eğitimin asli unsuru, öznesi oldu-

ğunu vurgulayan Yalçın, “Eğitim çalışanlarının sorunları 

tam manasıyla çözülmedikçe, sistem ne kadar iyi olursa 

olsun, istenilen başarı elde edilemez, hedefler tutturu-

lamaz. O nedenle, eğitim politikasının ilk sırasına eğitim 

çalışanlarının memnuniyeti, temel sorunlarının çözümü 

ve talepleri konulmalıdır. Biz, 2023 Eğitim Vizyonu Bel-

gesi’nin sorunları gördüğünü ve tespit ettiğini ifade 

ettik, ‘Başlıklar tamam, boşluklar da tamamlansın’ de-

dik. Ama gelinen noktada görüyoruz ki başlıklardan hiç 

birine çentik atılmamış, boşluklar da tamamlanmamış. 

Dolayısıyla eğitim çalışanları, temel sorunları bakımın-

dan sabır kotasını tüketmiş, talepleri bakımından umut 

sınırının sonuna gelmiştir. Bakanlık kendi eylem takvi-

mine uymalı; bir an önce, tespitten çözüme, vaatten 

eyleme, sözden fiile geçmelidir. Eğitim çalışanlarının 

sorunları, geçici işlerle, zülfüyâre dokunmayan girişim-

lerle çözülemeyecek kadar yapısaldır, derindir. Eğitim-

de vasatı aşmak, yüksek kaliteye odaklanmak; üzerinde 

iyi düşünülmüş, paydaşlarla istişare edilmiş sürdürüle-

bilir politikaların belirlenmesi ve uygulanmasıyla müm-

kündür. Değişim ve dönüşüm iradesinin meşruiyetinin 

tartışılmaması, fikirde isabet, eylemde muvaffakiyet, 

millette memnuniyet isteniyorsa, süreç, sahadaki tec-

rübelerle, paydaşların görüşleriyle olgunlaştırılmalıdır” 

diye konuştu. 
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Ali Yalçın, ek ders esaslarındaki adaletsizliklerin gide-

rilmesi, ek ders ücretlerinin artırılması, eğitim çalışanla-

rına yönelik giderek artan şiddetin önlenmesi için cay-

dırıcı tedbirlerin alınması, bakanlığın bu konuda öncü 

rol üstlenmesi, başta hizmetli, memur, şefler olmak 

üzere, genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler sı-

nıfı personelinin mali ve özlük haklarında iyileştirmeler 

yapılması gerektiğini kaydederek, eğitimin bir bütün 

olduğunu, hiç kimsenin katkısının, emeğinin yok sayı-

lamayacağını söyledi. 

Vergi dilimi yüzde 15’te sabitlenmelidir 

“Devletin, gelir vergisinde hem matrah oyunu hem de 

ücretlilerin maaşlarından daha fazla gelir vergisi tahsil 

etme huyu artık değişmelidir” diyen Yalçın, “Gelir gru-

buna göre farklı matrahla ilişkilendirilen kamu görev-

lilerinde gelir vergisi yüzde 27 ve yüzde 35’lere kadar 

çıkabiliyor. Matrah artış oranlarının yeniden değerleme 

oranından daha düşük tutulması, yüzde 15 ve yüzde 

20’lik vergi dilimlerinin matrahlarının yüzde 27 ve yüz-

de 35’lik vergi dilimlerine göre daha düşük tutularak 

dar gelirli memurdan daha fazla vergi alınması kabul 

edilebilir bir şey değildir. Finans ve sermaye kesimine 

bol keseden destek, kamu görevlilerine ise gelir ver-

gisiyle köstek olan bu yaklaşım terk edilmeli, memu-

run maaşını küçülten, yükünü büyüten düşük matrah 

oyununa son verilmeli, vergi dilimi en fazla yüzde 15’te 

sabitlenmelidir. Artık ücretlilerin vergilendirilmesine 

yönelik kapsamlı bir yasal düzenlemenin zamanı gel-

miş de geçmektedir. Çünkü düşük matrah, yüksek vergi 

dilimi uygulaması böyle devam ederse, ilerleyen za-

manda kamu görevlilerinin istisnasız tamamı yılın ikinci 

ayında yüzde 20’lik, üçüncü ya da dördüncü ayında ise 

yüzde 27”lik vergi dilimine tabi olacaklar” ifadelerini 

kullandı. 

Yaralar 3600 ek gösterge verilerek sarılmalıdır 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran 

seçimleri öncesinde dile getirdiği 3600 ek gösterge 

vaadinin üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen 

henüz hiçbir somut adımın atılmadığını belirten Yalçın, 

“Cumhurbaşkanlığı ikinci 100 Günlük Eylem Planı’nda 

ve 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde yer verilen 3600 ek 

gösterge hakkında, geçen günlerde hükûmet tarafından 

yapılan açıklamada bir hazırlık çalışmasının olduğu ifade 

edildi. Biz her zaman söyledik, yine söylüyoruz. Paydaş-

larla istişare edilmeden atılan adımların sosyal maliyeti 

yüksek oluyor. Hem teklifçisi hem de takipçisi olduğu-

muz 3600 ek göstergenin kapsamı, bütün eğitim çalı-

şanlarını ve bütün kamu görevlilerini içine alacak şekilde 

genişletilmeli ve başka baharlara kalmadan, daha fazla 

ertelenmeden, memurun memnuniyetsizliği daha fazla 
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büyümeden bir an önce hayata geçirilmelidir. Söz orta-

da, eylem ise kayıplardadır. Oysa Türkiye, bu sözü yerine 

getirebilecek iradeye de güce de büyüklüğe de sahiptir. 

Hükûmete buradan bir defa daha çağrıda bulunuyorum: 

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) Kasım ayında 

mutlaka toplanmalı, memnuniyet katsayısını büyütecek, 

toplu sözleşmedeki hayal kırıklığını bir nebze giderecek, 

sosyal maliyeti düşürecek şekilde 3600 ek gösterge va-

adi, kapsamı genişletilerek hayata geçirilmelidir. Kayıp-

lar tazmin edilmeli; son iki yıldır darboğaza girmiş olan 

sosyal adalete, refah paylaşımına, memurun alım gücüne 

can suyu verilmelidir” şeklinde konuştu. 



TEŞKİLAT FAALİYETLERİ 120 | 121

Yükseköğretimde iş güvencesinin esas alındığı, katılımcı 
yönetimin öncelendiği yeni bir anlayışa ihtiyaç var 

Yükseköğretimde iş güvencesinin esas alındığı, katı-

lımcı yönetimin öncelendiği yeni bir anlayışa ihtiyaç ol-

duğunun altını çizen Yalçın, şöyle konuştu: “Akademik 

özgürlüğün, hukuka bağlılığın ve çalışma barışının esası 

için üniversitelerimizde rektörlerin yetkileri sınırlandırıl-

malı, idari iş ve tasarrufları denetlenmelidir. Yükseköğ-

retim sistemi oligarşik yapıdan artık kurtarılmalı; yasak-

çı, baskıcı, keyfî uygulamalara son verilmelidir. Akade-

mik yükselmede adil bir sistem tesis edilmelidir. Kadro 

alımlarında keyfîlik ortadan kaldırılmalı, norm kadro uy-

gulamasından doğan mağduriyetler giderilmelidir. İdari 

personel, akademik personele tanınan yükseköğretim 

tazminatı, geliştirme ödeneği gibi temel bazı mali ve 

sosyal haklardan faydalandırılmalıdır. Üniversitelerimiz-

de aynı statüye sahip personel arasında liyakat ve kari-

yer ilkeleri çerçevesinde adalete ve hakkaniyete uygun 

görevde yükselmenin önü açılmalıdır. Üniversitelerarası 

naklen atama ve yer değişikliğine imkân tanıyan ulusal 

bir sisteme ihtiyaç vardır.” 

Nitelikli ders kitabı devleti israftan, vatandaşı masraf-
tan kurtarır 

Ders kitaplarının içerik olarak niteliksiz, özensiz, ye-

tersiz olduğunu defalarca ifade ettiklerini dile getiren 

Yalçın, “Nitelik sorunu artık velinin cebini rahatlatmı-

yor, bilakis yükünü artırıyor. Öğretmenleri de velileri 

de yardımcı kaynak kitaplara iterek, yardımcı kaynak 

kitap endüstrisini besliyor. Ders kitaplarında olması ge-

rekirken olmayan bilgilerin yardımcı kaynak kitaplarda 

işlenmesi, bir istismar zemini üretiyor; devleti israfa, 
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vatandaşı masrafa sokuyor. İsrafı engellemek, ücretsiz 

ders kitabının amacına ulaşmasını sağlamak için, ders 

kitaplarının hazırlanış sürecinden ihale sürecine kadar 

titiz bir denetime tabi tutulması gerekiyor. Ücretsiz 

dağıtılan kitapların kalitesi kaynak kitaba ihtiyaç bırak-

mayacak şekilde artırılmalı, istismar önlenmeli; devlet 

israftan, vatandaş masraftan kurtarılmalıdır” değerlen-

dirmesinde bulundu. 

‘Bir Bilenle Bilge Nesil’de hedefimiz, 10 bin öğretmen, 
100 bin öğrenci ve 400 bin kitap 

Bir Bilenle Bilge Nesil projesiyle liseli gençleri mede-

niyetimizin değerleriyle buluşturduklarını söyleyen Yal-

çın, şöyle devam etti: “Her geçen gün daha fazla öğret-

meni öğrenciyle bir araya getiriyoruz. Projemiz, geçen 

yıl 6 bin öğretmen, 65 bin öğrenci kapasitesine ulaştı. 

195 bin kitap dağıtıldı. Bu yıl hedef, 10 bin öğretmen, 

100 bin öğrenci, 400 bin kitap! Nihai hedefimiz, Türki-

ye’nin bütün okullarında bu çalışmayı sürdürülebilir bir 

kapasiteye ulaştırmaktır.” 

Kütüphane projesiyle gençlerimizi ‘Yedi Güzel 
Adam’la buluşturuyoruz 

Yedi Bölgede Yedi Güzel Adam Kütüphanesi projesinin 

de çok önemli olduğunu belirten Yalçın, “4 yılda yedi 

bölgede 28 kütüphane kuruldu. Amacımız, Türkiye’nin 

bütün il ve ilçelerinde bu kütüphaneleri yaygınlaştır-

mak, gençlerimizi ‘Yedi Güzel Adam’la buluşturmaktır” 

diye konuştu. 

ADEM, akademik düşünceye zenginlik kazandırıyor 

Akademik Düşünce, Eğitim ve Medeniyet Öğrenci Top-

luluğu’nun (ADEM) çalışmalarına da değinen Yalçın, 

sözlerini şöyle tamamladı: “ADEM, üniversitelerimiz-

deki düşünsel canlılığa katkı sunuyor, akademik dü-

şünceye zenginlik kazandırıyor. İnsanlık İçin İyilik Me-

şalesi mottosuyla hareket eden ADEM, kelamı, kalemi, 

analitik düşünceyi, eleştirel aklı merkeze alarak, yarının 

akademik birikimini, Türkiye’nin entelektüel geleceği-

ni, nitelikli sendikacılığın güçlü kadrolarını yetiştiriyor. 

103 üniversitede fiilen faaliyet gösteren ADEM, 2 bin 

500’den fazla öğrenciyi bünyesinde bulunduruyor ve 

her geçen gün daha fazla üniversitede daha fazla öğ-

renciyle buluşarak üniversitelerimizin fikir ve aksiyon 

düzeyini yukarılara taşıyor.” 

Toplantılar, Nevzat Öylek, Hüseyin Rahmi Akyüz, Said 

Ercan, Ahmet Günenç, Murat Dağıtmaç ve Tarkan Zen-

gin birer sunum yaptılar. 
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Mart 2019’dan 2022 yılının sonuna kadar teşkilatla ilgili 

birçok faaliyet gerçekleştirdik. Bu çalışmaların başın-

da da teşkilat eğitimi gelmektedir. Başkanlar kurulu, 

Türkiye buluşmaları, bölge toplantıları, teşkilat eğitim 

programları başta olmak üzere pek çok program or-

ganize ettik. Şubelerin toplantılarına katılarak, sendikal 

çalışmalara ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde, 

yapılması tasarlanan faaliyetler hakkında istişarelerde 

bulunduk. 

Genel Merkez yönetimi olarak, şube ve ilçe temsilcileri-

mizle sık sık bir araya geldik, teşkilatımızın ihtiyaç duy-

duğu her çalışmada ve karşılaştığı her sorunda yanın-

da olmanın çabası içerisinde olduk. Bu çalışmalarımız, 

bazen birden fazla yönetim kurulu üyemizin bazen de 

birinin katılımıyla gerçekleşti. 

6. Olağan Genel Kurul’dan sonra teşkilat çalışmalarına 

hız verdik; şubelerimiz tarafından düzenlenen etkinlik-

lere katıldık, gittiğimiz il ve ilçelerde mümkün mertebe 

okul ve kurum ziyaretlerinde bulunduk, kurum yönetici-

leri ve eğitim çalışanlarıyla bir araya geldik.

İLİ ALİYALÇIN
Genel Başkan

LATİF SELVİ
Genel Sekreter

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

MUAMMER KARAMAN 
Genel Başkan 
Yardımcısı

ADANA   1                                                                                                                                                
                                              

25-26 MART 2021                       
17-18 MART 2022

ADIYAMAN  18 HAZİRAN 2021 7-8-9 EKİM 2021

AFYON  1
28 OCAK 2021 
8 EKİM 2021

28 OCAK 2021 7 ŞUBAT 2020
29 MART 2021
2 NİSAN 2021

07 MART2021 
4 EYLÜL 2021

AFYON 2

AĞRI  27 EKİM 2021
24-25 MART 
2022

23-24 MART 2021

AKSARAY - 1 - 25-26 MART 2021
31 MART 2021
2 NİSAN 2021  
4 EYLÜL 2021

29-30 EKİM 2022 30 MART 2022

AKSARAY -2 -

AMASYA  12 MART 2022
25 MAYIS 2019
12 MART 2022

23 EKİM 2022

ANKARA-1-  

ANKARA-2-  

ANKARA-3

ANKARA -4

ANKARA-5 

ANKARA-6-

ANTALYA  15 EYÜL 2021
31 MART 2021 
2 NİSAN 2021 
22-23 EKİM 2022 

5 AĞUSTOS 2021 5 AĞUSTOS 2021

ARDAHAN  26-28 ŞUBAT 2020 15-16 EKİM 2022 26-28 EKİM 2021

ARTVİN  26-28 ŞUBAT 2020 26-28 EKİM 2021 23-May-19

AYDIN 
14 MART 2019 
16 EYLÜL 2021

12 EYLÜL 2022
29 MART 2021
2 NİSAN 2021

GENEL MERKEZ’İN TEŞKİLAT ZİYARETLERİ 
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İLİ ALİYALÇIN
Genel Başkan

LATİF SELVİ
Genel Sekreter

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

MUAMMER KARAMAN 
Genel Başkan 
Yardımcısı

BALIKESİR 
20 MART.2019 
9 EKİM 2021

24-25 MART 2022 29-30 EKİM 2022

BARTIN 5-6 EKİM 2021
31 MART 2021
2 NİSAN 2021 

31 MART 2021
2 NİSAN 2021
29-30 EKİM 2022

29-30 EKİM 2022

BATMAN 
28-29-30
EYLÜL 2021

22-23 EKİM 2022

BAYBURT  14 EKİM 2021 15-16 EKİM 2022

BİLECİK    29 OCAK 2021 29 OCAK 2021

BİNGÖL 5-9 MAYIS 2022 5-9 MAYIS 2022 7-8 EKİM 2021

BİNGÖL 
ÜNİVERSİTE -2-

BİTLİS  
28-29-30 EYLÜL 
2021

29-31 MART 2022 

BOLU 1 26 EYLÜL 2021 8 HAZİRAN 2022

BOLU -2 
-ÜNİVERSİTE

BURDUR 27 MART 2022
31 MART 2021
02 NİSAN2021

8 MART 2020 20 AĞUSTOS 2022

BURSA  
10 EKİM 2021
12 NİSAN 2022

24-25 MART 2022 22-23 EKİM 2022 4 MART 2020

ÇANAKKALE  
10 EKİM 2021
21-23 EYLÜL 2022

5 ŞUBAT 2022 24-25  MART 2022 18-19 EYLÜL 2022 18-19 EYLÜL 2022 

ÇANKIRI  25 EYLÜL 2022 20 EKİM 2021

ÇORUM  
21 EYLÜL 2019
25 MART 2022

22-23 EKİM 2022 7-11 EKİM 2021
02 HAZİRAN 2022
23 EKİM 2022

ÇORUM  -2- 

DENİZLİ 17 EYLÜL 2021
04 ŞUBAT 2020
7 EYLÜL 2022

04 ŞUBAT 2020   
3 KASIM 2021
5-8 AĞUSTOS 
2022  

24-25 ARALIK 2021 
5-8 AĞUSTOS 2022

13 HAZİRAN 
2019
(BİR BİLENE 
BİLGE NESİL)                                
29 MART 2021
2 NİSA 2021 
5-8- AĞUSTOS 
2022

DENİZLİ -2- 

DİYARBAKIR 1 29 MART 2022 25 ARALIK 2019 29-30 KASIM 2019 

DİYARBAKIR 2 

DÜZCE 26 EYLÜL 2021
13 HAZİRAN 2019
BİR BİLENE BİLGE 
NESİL)

EDİRNE 18 EYLÜL2021 18 EYLÜL 2021 7-11 EKİM 2021

ELAZIĞ  1 18 TEMMUZ 2021 7-8 EKİM 2021 15-16 EKİM 2022

ELAZIĞ 2

ERZİNCAN 4-EYLÜL 2021

ERZİNCAN 
-2-BĞZ- 
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İLİ ALİYALÇIN
Genel Başkan

LATİF SELVİ
Genel Sekreter

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

MUAMMER KARAMAN 
Genel Başkan 
Yardımcısı

ERZURUM-1- 
ÜNV.  

ERZURUM-2-  

15 EKİM 2021 
28 EKİM 2021 
5-9 MAYIS 2022  
21-23 EYLÜL 2022

24-25 MART 
2022  15-16 EKİM 
2022

26-28 EKİM 2021 
5-9 MAYIS 2022

15-16 EKİM 2022   
24 KASIM  2022 

25-27 MART 2022 

ESKİŞEHİR -1- 12 NİSAN 2022
30 ARALIK 2021
22-23 EKİM 2022

03 EYLÜL 2021 
12 NİSAN 2022 

ESKİŞEHİR 
ÜNİVERSİTE-2-

ESKİŞEHİR 
ÜNİVERSİTE-3-

GAZİANTEP
18 ARALIK 2021
19-20 MART 2022

18 ARALIK 2021
4 HAZİRAN 2022 

11 HAZİRAN 2019
BİR BİLENE BİLGE 
NESİL
18 ARALIK 2021 

3-4 ARALIK 2021 
18 ARALIK 2021 

18 ARALIK 2021 18 ARALIK 2021

GİRESUN 23 MART 2019 17 EYÜL 2022
19 MART 2022
23-24 ARALIK 2022

GÜMÜŞHANE  13 EKİM 2021 15-16 EKİM 2022

GÜMÜŞHANE-2- 
BĞZ  

HAKKARİ  25 EKİM 21 23-24 MART 2021 28 MAYIS 2019

HATAY     17-18 MART 2022 5 MAYIS 2022 19 HAZİRAN 2022 7-8  EKİM 2021

HATAY -2- ÜNV.

IĞDIR1
24-25 MART 
2022

IĞDIR 2

ISPARTA 27 MART 2022
15 EKİM 2021
22-23 EKİM 2022

ISPARTA 
ÜNİVERSİTE -2-

İSTANBUL

27-29 MART 2019                   
10 AĞUSTOS 2021 
28-29-30 EYLÜL 
2021 9 EKİM 2021 
22-23 EKİM 2022  
29-30 EKİM 2022 
29-30 EKİM 2022

13 MAYIS 2019                                          
23 MAYIS 2019                                
29-31 MAYIS 2019                                
(11 HAZİRAN 
2019 BİR BİLENE 
BİLGE NESİL)   
26 OCAK 2021       
15 ARALIK 2021 

10-11 ARALIK 2019                 
19 ARALIK 2019           
3 EYLÜL 2020                                            
6 AĞUSTOS 2021 
24 EYLÜL 2021
24-25 MART 2022

12 KASIM 2019
19 ŞUBAT 2020                          
3 EYLÜL 2020                               
20-21 MAYIS 
2021
19 EKİM 2021

12 KASIM 2019                              
26 ARALIK 2019       
16 AĞUSTOS 2020                                
26 OCAK2 021 10 
AĞUSTOS 2021 
24 EYLÜL 2021
 11-12 NİSAN 2022
18 NİSAN 2022 

2-3 MART 2019  
6 AĞUSTOS 2021  
17 MAYIS 2022 

20-21 MAYIS 2021 
10 AĞUSTOS 2021 
24-25 EYLÜL 2021

İSTANBUL-1-  
19 ŞUBAT 2020 
İST1 VE MAARİF 
VAKFI 

İSTANBUL-2- 

İSTANBUL-3-  

İSTANBUL-4-

İSTANBUL-5- 

İSTANBUL 6
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İLİ ALİYALÇIN
Genel Başkan

LATİF SELVİ
Genel Sekreter

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

MUAMMER KARAMAN 
Genel Başkan 
Yardımcısı

İSTANBUL_UNV

İSTANBUL 8

İSTANBUL 9

İZMİR  
16 MART 2019
24 ARALIK 2022

16 EKİM 2021
22-23 EKİM 2022

29 MART 2021
2 NİSAN 2021

İZMİR ÜNİVER-
SİTE -2-

K.MARAŞ 7-8-9 EKİM 2021 15-16 EKİM 2022

K.MARAŞ 
SÜTCÜ İMAM  
ŞUBESİ

KARABÜK 5-6 EKİM 2021
31 MART 2022
2 NİSAN 2022

31 MART 2021
2 NİSAN 2021 
29-30 EKİM 2022

29-30 EKİM 2022

KARABÜK-2-

KARAMAN 26 HAZİRAN 2019
31 MART 2021
2 NİSAN 2021

26 HAZİRAN 2019
26 HAZİRAN 
2019

KARS 
26-28 ŞUBAT 2020  
21-23 EYLÜL 

24-25 MART 
2022 15 EYLÜL 
2022

26-28 EKİM 2021 29-30 EKİM 2022

KARS-2- BĞZ

KASTAMONU 8 EYLÜL 2021 9 EYLÜL 2022 14 HAZİRAN 2021
31 MART 2021
2 NİSAN 2021

09 OCAK 2019   
31 MART 2021
2 NİSAN 2021

KAYSERİ  8 NİSAN 2022 9 EKİM 2022
7-8-9 EKİM 2021 
29-30 EKİM 2022

22-23 EKİM 2022

KIRIKKALE -1- 19 EYLÜL 2019
6-7 TEMMUZ 
2019

31 MART 2022

KIRKLARELİ  7-11 EKİM 2021

KIRŞEHİR 24 EYLÜL 2019

KİLİS 19-20 MART 2022
18 TEMMUZ 
2020

3-4 ARALIK 2021 18 TEMMUZ 2020

KOCAELİ  
26. HAZİRAN 2021 
18 EYLÜL 2021  28 
TEMMUZ 2022

13.01.2020                                        
23 OCAK 2020 18 
EYLÜL 2021

22 KASIM 2019
15-16 EKİM 2022

22 KASIM 2019
7-11 EKİM 2021

21 NİSAN 2022

KOCAELİ -2-

KONYA 
25 HAZİRAN 2021
19 MART 2022

12 HAZİRAN 
2019 BİR BİLENE 
BİLGE NESİL )
22-23 EKİM 2022

KONYA 2

KÜTAHYA  2 EYLÜL 2021 26 EKİM 2022 10 OCAK 2020 15-16 EKİM  2022
25-26 MART 2021 
2 EYLÜL 2021

KÜTAHYA 2

MALATYA -1-  6-7 KASIM 2021 24 MAYIS 2019

MALATYA -2- 
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İLİ ALİYALÇIN
Genel Başkan

LATİF SELVİ
Genel Sekreter

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

MUAMMER KARAMAN 
Genel Başkan 
Yardımcısı

MANİSA  9EKİM 2021

12 HAZİRAN 
2019 
BİR BİLENE 
BİLGE NESİL )

MARDİN 19 HAZİRAN 2021 27 EKİM 2021

MARDİN 2 

MERSİN 24 EYLÜL 2021 24 MAYIS 2019

MUĞLA 16 EYLÜL 2021
29 MART 2021
2 NİSAN 2021
22-23 EKİM 2022

MUŞ 
28-29-30 EYLÜL 
2021

15-16  EKİM 2022 15-16 EKİM 2022 29-31 MART 2022 

MUŞ -2- BĞZ

NEVŞEHİR  
25 EYLÜL 2019                                
27 OCAK 2021

24 MAYIS 2022 27 OCAK 2021 21 EKİM 2021

NİĞDE 
17-18 MART 2022 
15-16 EKİM 2022

31 MART 2021
2 NİSAN 2021 
24 MAYIS 2022 

8 MART 2020

ORDU  29-30 EKİM 2022 15-16 EKİM 2021

OSMANİYE 
25-26 MART 2021             
19-20 MART 2022

14 HAZİRAN 
2019 BİR BİLENE 
BİLGE NESİL )

7-8 EKİM 2021
21 KASIM 2019
22 EYLÜL 2022

RİZE  13 EKİM 2021 29-30 EKİM 2022 23-24 ARALIK 2022

RİZE 2

SAKARYA 
21 ARALIK 2019 
26 EYLÜL 2021

25-26 MART 2021

SAKARYA2

SAMSUN  
12 MART 2022                       
14 EYLÜL 2022

30 TEMUMZ  
2022

12 MART 2022 15-16 EKİM 2021

SAMSUN2

SİİRT
28-29-30 EYLÜL 
2021

SİNOP  
24.03.2019    9 
EYLÜL 2021

22-23 EKİM 2022 26 ŞUBAT 2022

SİVAS  1 6-7 KASIM 2021 7-8-9 EKİM 2021 22-Apr-22
24 ARALIK 2021
15-16 EKİM 2022

SİVAS  2

ŞANLIURFA 17 ARALIK 2021 3 MART 2020 15-16 EKİM 2022
5-6 MART 2019  
24-25 MART 
2022

24-25 MART 2022 23 MART 21

ŞIRNAK  15-16 EKİM 2022 28-Oct-21

TEKİRDAĞ  24-25 MART 2022 7-11 EKİM 2021

TOKAT 
22 MART 2019    
6-7 KASIM 2021
19 ŞUBAT 2022

27-Aug-19

TOKAT -2-
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İLİ ALİYALÇIN
Genel Başkan

LATİF SELVİ
Genel Sekreter

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

MUAMMER KARAMAN 
Genel Başkan 
Yardımcısı

TRABZON 
26-28 ŞUBAT 2020 
12 EKİM 2021

12.06.2019 BİR 
BİLENE BİLGE 
NESİL)  15-16 
EKİM 2022

23-24 ARALIK 2022

TRABZON 
-2-BĞZ

TUNCELİ 

UŞAK 27 MART 2022 16 EYLÜL 2021 15-16 EKİM 2022 9 NİSAN 2021 15-16 EKİM 2022

VAN 1 26 EKİM 2021

11 MART 2019                               
25-26 -2020(VAN 
DEPREM)23-24 
MART 2021  20 
HAZİRAN 2022 

25-26 ŞUBAT 
2020 (VAN 
DEPREM) 
BATMAN 

8-9 NİSAN 2022 

VAN   2 
ÜNİVERSİTE

YALOVA 13 NİSAN 2022 25 MAYIS 2019 24-25 EYLÜL 2021

YOZGAT 3 EYLÜL 2021 22 AĞUSTOS 2021

ZONGULDAK 5-6 EKİM 2021
31 MART 2021
2 NİSAN 2021 
29-30 EKİM 2022

ZONGULDAK 
-2- ÜNİVERSİTE

29-30 EKİM 2022
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Çeşitli disiplin suçlarından 1.236 üyemizin dosyası, Milli 

Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu başkanlığına 

sevk edilmiş; bu dosyaların tamamına sendikamızın 

temsilcisi katılmıştır. 

Bu dosyalardan 749’unda üyemizin aleyhine (ceza/

itirazın reddi) karar verilmiş, 487dosyada ise üyemizin 

EĞİTİM-BİR-SEN YILLARA GÖRE MUTABAKAT SAYILARI

lehine (cezanın reddi/itirazın kabulü/ceza mahkemesi 

kararının beklenmesi) karar verilmiştir. Üyemiz aleyhi-

ne karar verilen dosyalarda, talep hâlinde karar sonrası 

hukuki destek sağlanmıştır.

2019 2020 2021 2022

433.787 428.571 427.386 429.792

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU RAPORU





OLAĞAN GENEL KURUL
FAALiYET RAPORU

16-17 ŞUBAT 2019 / 18-19 ŞUBAT 2023

MALİ İŞLEYİŞİMİZ
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A) Mali İşlere Yönelik Genel Konular

1. Sendikamızın mali işleyişi, 4688 sayılı Kamu Gö-

revlileri 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 gerçek-

leştirilmiştir. Bahse konu mevzuatta yer almayan 

hususlarda ise 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş 

Sözleşmesi Kanunu, 2908 sayılı Dernekler Ka-

nunu, 743 sayılı Türk Medeni Kanunu ile sendika 

ve konfederasyonlarda görev alacaklar hakkında 

kamu görevlilerinin tabi oldukları personel ka-

nunlarının ilgili hükümleri uygulanmıştır. 

2. Muhasebe kayıtları bilanço esasına göre tutul-

muş, Eğitimciler Birliği Sendikası Tüzüğü’nde yer 

alan gelirler ve giderler olarak iki bölümden olu-

şan bütçe esaslarına göre yapılmıştır. Muhasebe 

işlemleri, Genel Yönetim Kurulu bünyesinde oluş-

turulan ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcısı ve yönetimindeki Mali İşler bürosunca 

yürütülmüştür. 

3. Sendika gelirlerimiz tüzüğün 52. maddesinde yer 

alan üyelik aidatları, sosyal, kültürel ve sportif fa-

aliyetlerden elde edilen gelirler, mal varlığı gelir-

leri, bağış ve yardımlar yoluyla sağlanan gelirler, 

mevduatın değerlendirilmesinden doğan gelirler, 

sendika tüzel kişiliği adına açılan tazminat dava-

larından elde edilen gelirler, 4688 sayılı Kanun’a 

göre yapılabilecek faaliyetlerden elde edilen ge-

lirler, iktisadi işletme gelirleri ve mevzuat hüküm-

lerinin izin verdiği diğer unsurlardan elde edilen 

gelirlerden oluşmuştur.

4. Sendikamızın tüm nakdî gelirleri, Eğitimciler Bir-

liği Sendikası Genel Merkezi adına Kızılbey Vergi 

Dairesi ve 3260129393 vergi numarası ile açılmış 

olan banka hesaplarında tutulmuştur.

5. Sendika giderleri, tüzüğün 55. maddesinde yer al-

dığı şekliyle sendika organlarına seçilen yönetici 

ve üyelerle sendika tarafından istihdam edilecek 

personel ve sendika etkinliklerinde görev alacak-

lara ödenecek maaş, ek ders ücreti, yol ve yemek 

giderleri, yolluk, yevmiye ve tazminat giderle-

ri, ikramiye ve prim ödemeleri, sosyal güvenlik 

primleri, Genel Merkez, şube ve temsilciliklerinin 

masrafları, kurucusu olduğumuz vakıflara ait ka-

tılım, aidat vb giderleri ile yardımlaşma sandığı 

giderleri, sosyal hizmet giderleri, sendikayı tem-

sille görevli ya da görevlendirilmiş kişilerin temsil 

giderleri, eğitim giderleri, üyesi olduğu yurt içi ve 

yurt dışı kuruluşlara ödenen aidat giderleri tüzük 

ve mevzuata uygun diğer giderlerden oluşmuştur. 

6. Yardımlaşma sandığı kurulmadığından dolayı her-

hangi bir kişi ve kuruluşa borç para verilmemiştir. 

7. 4688 sayılı Kanun ve tüzüğümüzde izin verilen 

sendikal faaliyetler dışında herhangi bir harcama 

yapılmamış ve bağışta bulunulmamıştır.

8. Sendika gelirlerinin %10’dan fazlası, üyelerin mes-

leki eği tim, bilgi ve tecrübelerini artırmak üzere 

gerçekleştirilen faaliyetler için kullanılmıştır. Ko-

vid-19 salgını nedeniyle 2020 -2021 yılları arası 

kısmen yapılabilen eğitim faaliyetlerimiz 2022 yılı 

itibariyle tamamlanmıştır.

9. Memur-Sen Konfederasyonu’na üyelik aidatımız 

Memur-Sen Konfederasyonu genel kurulunda be-

lirlenen, Sendikamız tüzüğünde yer verilen oran 

ve tutarda olmak üzere her ay düzenli olarak 

ödenmiştir. 

MALİ İŞLEYİŞİMİZ
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19. Mal ve hizmet alımlarının karşılığı olan gider bel-
gelerinin ödemeleri zamanında ve usulüne uygun 
olarak çift imzayla bankaya verilen ödeme tali-
matlarıyla gerçekleştirilmiştir.

20. Yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetler nede-
niyle mağdur olan afetzedelere üyelik şartı aran-
maksızın aynî ve nakdî yardımlar yapılmıştır. Bu 
yardımlar nakit mevcudunun %10’unu aşmamak 
kaydıyla ve kamu yararına çalışan dernekler Ba-
kanlar Kurulu kararıyla vergi muafiyeti tanınan va-
kıflar, kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi 
yardımda bulunulmuştur. 

21. Tüzük ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda 
şube/ temsilcilikler için ayrılan avanslar, yapılma-
sı gereken kesintilerden sonra mevzuatına uygun 
olarak şube hesaplarına aktarılmıştır.

22. Zorunlu giderlerde kullanmak üzere tüzükte belir-
tilen oranda/tutarda nakit kasada bulundurulmuş 
ve kasadan yapılan ödemelere ilişkin kasa kayıt 
bilgileri hakkında Genel Yönetim Kurulu düzenli 
olarak bilgilendirilmiştir. 

23. Yapılan tüm ödemelere ilişkin evraklar muhasebe 
takip programına ve resmi muhasebe programına 
işlenmiş ayrıca ilgili dosyalarda ve elektronik(diji-
tal) ortamda arşivlenmiştir.

24. Demirbaş sayılan her türlü eşya veya malzeme 
Vergi Usul Kanunu’na göre demirbaş defterine 
kaydedilmiştir. Demirbaş düşüm komisyonu oluş-
turularak, demirbaş kayıtları ile demirbaşların dü-
şümü usulüne uygun olarak yapılmıştır.

25. Mali konularda tutulacak defterler, defterlerin 
tasdik şekli, kayıtların düzenlenme usul ve esas-
ları, tüzük hükümleri doğrultusunda Genel Yö-
netim Kurulu tarafından hazırlanarak yürürlüğe 
konulan Eğitimciler Birliği Sendikası Mali İşler 
Yönetmeliği ve Mali İşler Yönergesi ’ne göre ya-
pılmıştır. 

10. Aylık mizan, kümülatif mizan çıkarılmış ve Genel 

Merkez Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmuştur. 

11. Bütçe fasılları veya yıllık bütçeler arasında akta-
rımlar sağlanmış, gelir ve gider hesaplarına ilişkin 
işlemler karara bağlanmıştır. 

12. Gelir-Gider Tablosu ve mizanlar hazırlanarak, her 
ayın sonunda mali durum hakkında Genel Yöne-
tim Kurulu’na bilgi verilmiştir.

13. Sendika adına tahakkuk eden vergilerle çalışanla-
ra ait sigorta primleri ve aylıksız izne ayrılan Şube 
Yönetim Kurulu üyelerine ait emekli kesenekleri 
zamanında ödenmiştir. 

14. Motorlu taşıt ve gayrimenkul alım ve satımı, kira-
lanması 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 ve kasko işlemleri zamanında yapıl-
mış ve usulüne uygun olarak ödemeleri gerçek-
leştirilmiştir. 

16. Sendikal çalışmalar nedeniyle oluşan mali hakla-
rın karşılığı olan ücretler, ücret kayıpları ve taz-
minatlar tüzüğün 58. maddesi hükümleri çerçe-
vesinde ödenmiştir. 

17. Genel merkezimiz 2019 yılının ilk ayı itibariyle Zü-
beyde Hanım Mahallesi Sebze Bahçeleri Caddesi 
No:86 Altındağ/Ankara adresinde yaptırdığımız 
yeni binamızda hizmet vermeye başlamıştır. Yü-
rütülecek hizmetin gereği olan büro malzemeleri 
ve araç gereç temini yapılmıştır.

18. Yapılacak sendikal harcamalarda tasarrufa riayet 
edilmiş bu kapsamda oluşturulan ihale komis-
yonları, yapılan piyasa araştırmaları ile en uygun 
bedelle mal ve hizmet satın alınmış, alınan mal 
ve hizmetlerin ekonomik ömür ve kalitesi yapılan 
sözleşme ve protokollerle garanti altına alınmıştır. 
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4. Şube ve ilçe temsilciliklerimizin hesaplarında 6 
aydan fazla kullanmadıkları tespit edilen baki-
yeleri Genel Merkez banka hesaplarına çekilerek 
emanete alınmaya devam edilmektedir.

5. Gönderilen avansların karşılığı olan gider belge-
lerinin takibi titizlikle yapılmıştır. Genel merkeze 
gelen belgeler muhasebeleştirilmiştir.

6. Mali işlerden sorumlu şube başkan yardımcıla-
rına ve şube denetleme kurulu üyelerine mali 
işleyiş ve denetleme ile ilgili eğitimler verilmiş-
tir. Denetleme Yönetmeliği çıkartılmıştır. Mali 
işlerden sorumlu şube başkan yardımcılarına 
personel istihdam ederken riayet edecekleri 
iş kanunu, personel çalıştırma mevzuatı, iş gü-
venliği mevzuatı ve kurumsallaşma konularında 
eğitimler verilmiştir. 3065 sayılı KDV Kanunu ile 
sendikaların KDV Tevkifatı uygulamasına dahil 
edilmesinden sonra harcama belgelerinin dü-
zenlemesinde dikkat edecekleri hususlarla ilgili 
olarak online ve yüz yüze eğitimler verilmiştir. 
Yeni dönemde mevzuat değişiklikleri, mali işle-
yiş ve insan kaynakları ile ilgili eğitimlerimiz de-
vam edecektir.

7. 2022 yılında Vakıfbank A.Ş Kazım Karabekir Şu-
besi ile promosyon sözleşmesi yenilenmiştir.

8. Beyanname ve SGK işlemleri Eğitim-Bir-Sen Ge-

nel Merkez Muhasebe Bürosunca yapılan şube 

sayısı 65’tir. Beyanname ve SGK işlemleri dışarı-

da olan 14 şubemizin ilgili işlemleri 2023 yılı iti-

bariyle genel merkez muhasebe bürosu tarafın-

dan yapılacak ve Eğitim-Bir-Sen genel merkez 

muhasebe bürosunca takip edilen şube sayısı 79 

olacaktır. Genel merkez ve şubelerimizdeki çalı-

şan sayımız 135 olmuştur.

9. Mali işler bürosunda görülen hizmetler, bir mali 

müşavir yedi sürekli çalışan muhasebe personeli 

tarafından yürütülmektedir. 

26. Genel Denetleme Kurulu tarafından dönemi içeri-
sinde idari ve mali denetim yapılmıştır.

27. Sendikamız bağımsız denetime açılmış, hesapla-
rımız 3568 sayılı Kanun’a göre denetim yetkisi al-
mış bağımsız denetçi yeminli mali müşavir tarafın-
dan denetlenmiştir. İlgili denetim raporları genel 
kurula sunulacaktır.

28. Sendikamızın her bütçe dönemine ait bilanço, ge-
lir-gider tablosu ve açıklama raporu ile denetleme 
raporları, ait oldukları dönemi izleyen üç ay içeri-
sinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ve 
Memur-Sen Konfederasyonuna gönderilmiştir.

29. Geçen dört yıla ait bilanço, mizan, gelir tablosu, 
denetleme kurulu raporu ve gelecek dört yıllık dö-
neme 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 üyele-
rimizden damga vergisine tabi aylık brüt gelirin 
binde beşi oranında yapılan ve genel merkeze 
gönderilen kesintilerin büyük bir kısmı Ziraat 
Bankası Kamu Şubesi’nde asgari bir miktarı İş 
Bankası Necati Bey Şubesi’ndeki Genel Merkez 
banka hesaplarında toplanmıştır.

2. Genel Merkez banka hesaplarına gönderileme-
yen veya yanlışlıkla başka yerlere gönderilen 
üyelik ödentileri takip edilmiş, ilgili şube veya 
temsilciliklerle yapılan görüşme ve takipler 
sonrasında hesaplarımıza aktarılması sağlan-
mıştır. 

3. Şubelerimiz ile il-ilçe temsilciliklerimizin Ziraat 
Bankası ile Vakıfbank AŞ’de bulunan hesapla-
rını görüntüleme yetkisi Şube Mali İşler Başkan 
yardımcılarına açılmış bu yolla şubelere kolaylık, 
zamandan tasarruf sağlanmıştır. 
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4. Havuzda tutulan avanslar, talepte bulunan şubelere, 
geri ödemeli ek avans olarak kullandırılarak çok sa-
yıda şubemize sendika hizmet binası satın alınmıştır. 
Geri dönüşümlü Genel Merkez kredisi kullandırılarak 
hizmet binası satın alınan şubelerimiz şunlardır:

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI ŞUBELER BİNA ALIM LİSTESİ

2019 YILI 2020 YILI 2021 YILI 2022 YILI

ADANA2 BITLIS1 AFYON1 BOLU1

ARTVİN GIRESUN1 SAMSUN1 BOLU2

CANAKKALE1 TEKIRDAG1 ZONGULDAK1

KOCAELI1 VAN1

KUTAHYA1

MALATYA1

RIZE1

SIVAS1

TUNCELI1

YALOVA1

10 ADET 4 ADET 2 ADET 3 ADET

GENEL TOPLAM 19 ADET

ALIŞ BEDELLERİ 
TOPLAMI

ALIŞ 
BEDELLERİ 

TOPLAMI

ALIŞ BEDELLERİ 
TOPLAMI

ALIŞ 
BEDELLERİ 

TOPLAMI

5.072.840,95 3.144.859,79 2.780.719,42 2.300.500,00

GENEL TOPLAM 13.298.920,16

2018 YILI SONU İTİBARİ İLE ŞUBELERE ALINAN BİNA 
SAYISI 74

2018 YILI SONU İTİBARİ İLE ŞUBELERE ALINAN 
BİNALARIN TOPLAM BEDELLERİ 42.312.431,45

2019-2022 YILI SONU İTİBARİ İLE ŞUBELERE ALINAN 
BİNA SAYISI 19

2019-2022 YILI SONU İTİBARİ İLE ŞUBELERE ALINAN 
BİNALARIN TOPLAM BEDELLERİ 13.298.920,16

ŞUBE BİNALARI 
SAYISI 93

Çankırı

Kastamonu

Çorum

Sinop

Samsun

Amasya
Ordu

Tokat

Sivas
Erzincan

Tunceli

Gü
mü

şha
ne

Ba
yb
ur
t

Giresun
RizeTrabzon

Artvin Ardahan

Erzurum

Kars

Iğdır

Ağrı

Van

Hakkari
Şırnak

Siirt

Bitlis

MuşBingöl

Ba
tm

an

Mardin

Diyarbakır

Şanlıurfa

Adıyaman

Malatya
Elazığ

Ka
hr
am
an
ma
raş

Gaz
ian

tep

Kilis

Hatay

Osmaniye
Adana

Kayseri

Yozgat

Kır
ıkk
ale

Kırşehir

Nevşehir

Niğde

Aksaray

Mersin

Karaman

Konya

Afyonkarahisar

Eskişehir

Ankara

Bolu

Kar
abü

k
Bar

tın

Zon
guld

ak

Düz
ce

Sa
ka
ry
aKoca

eli

Yalova

İstanbul

Kırklareli

Tekirdağ

Ed
irn
e

Çanakkale

Balıkesir

Bursa Bilecik

Kütahya

Uşak

Manisa

İzmir

Aydın Denizli

Burdur

Antalya

Isparta

Muğla

 

5. Sendikal faaliyetlerde kullanılmak üzere 121 (Yüz-

YirmiBir) adet motorlu taşıt; bu araçlardan 9 (do-

kuz) tanesiGenel Merkez’de, 112 (yüzoniki) tanesi 

10. Şube ve temsilciliklerimizin mali işlemleri de dâ-
hil olmak üzere, tüm muhasebe kayıt işlemleri, 
mali işler bürosunun yönetim ve gözetiminde 
sendikamızın muhasebe takip programı üzerin-
den yürütülmüştür.  Muhasebe takip programı-
nın içeriği mevzuat değişiklikleri ile şubelerin 
istekleri doğrultusunda geliştirilmektedir.  Mali 
işlerden sorumlu şube başkan yardımcılarına 
programın kullanımında kendi şubeleriyle sınır-
lı olmak kaydıyla ilgili tam yetki, diğer yönetim 
kurulu üyelerine görüntüleme yetkisi verilmiş-
tir. Şeffaflaşma ve kurumsallaşmanın önemli bir 
ayağı tamamlanmıştır.

C) Muhasebe Takip Programı

1. Muhasebe Takip Programı yenilenmiş ve pek çok 
özellik ilave edilmiştir. Programda İlçe paylarına 
düşen avans tutarları otomatik olarak hesaplan-
maktadır. Girilen belgelerin ilgili kanun, yönetme-
lik ve yönergelere uygun olup olmadığı yönünde 
kullanıcı ekranına uyarı mesajı düşmektedir.

D) Tasarrufa Yönelik Çalışmalar

1. Genel Merkez ve şubelere ait 121 araç için Petrol 
Ofisi A.Ş. (P.O) firmasıyla indirim anlaşması yapı-
larak yakıt harcamalarında tasarruf sağlamıştır.

2. Yapılan harcamalardan kalan nakit mevcutları ya-
pılan piyasa araştırmaları sonucu uygun görülen 
katılım bankalarında vadeli katılım hesabı, bek-
lenen getiri, sukuk (kira sertifikası) gibi ürünlerle 
değerlendirilmiştir.

3. Şube ve temsilcilikler tasarrufa teşvik edilerek şube 
hizmetlerinde kullanıcak gayrimenkul, motorlu taşıt 
alımları için birikim yapmaları sağlanmıştır. Bu kap-
samda şube avansları şube adına Genel Merkez he-
sabında oluşturulan bir havuzda tutulmuştur.
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6. Genel Merkez ve şubeler için TURKCELL ile toplu 

SMS anlaşması yapılarak şube ve temsilcilikleri-

mizin kısa mesaj yoluyla iletişimlerini daha makul 

ücretle yapmaları sağlanmıştır. Kullanılan SMS’le-

rin takibi yapılmış, gerekli ödemeler zamanında 

yapılmıştır.

7. Sendikamız, Genel Merkez hizmet binası olan Zü-

beyde Hanım Mahallesi, Sebze Bahçeleri Cad. No: 

86 Kat: 4-9-10-14-15-16 Altındağ/ Ankara adresin-

de faaliyet göstermektedir. Üç kat Eğitimciler Bir-

liği Sendikası Genel Merkez Bürosu olarak kullanı-

lırken, 7. katı Büro Memur-Sen,  4. Katı Ulaştırma 

Memur-Sen ve Birlik Haber-Sen sendikalarımız ki-

racı olarak kullanmaktadır. Binamıza ait işyerlerin-

den birtanesi Vakıfbank Kâzımkarabekir Şubesi’ne 

kiraya verilmiş olup, hissemiz oranında kira geliri 

elde etmekteyiz. Diğer işyerlerinin kiralanması ko-

nusunda talepler değerlendirilmektedir.

ise şubelerimizde hizmet vermektedir. Tüm motor-
lu taşıtlar Genel Merkez üzerine kayıtlı olup, trafik 
sigortası ve kaskoları için sigorta şirketlerinden 
teklifler alınmak suretiyle önemli indirimler sağlan-
mıştır. Bu işlemlerin kesintileri ilgili şubenin avans-
larından mahsup edilmiştir. Motorlu taşıtlar vergisi 
ve araçlarla ilgili tüm işlemler Genel merkez mali 

işler büromuz tarafından takip edilmektedir. 

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI GENEL MERKEZ TAŞIT ALIM LİSTESİ

2019 YILI 2020 YILI 2021 YILI 2022 YILI

1     1

ALIŞ BEDELİ 
105.000,00 TL     ALIŞ BEDELİ 

813.000,05 TL

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI ŞUBELER TAŞIT ALIM LİSTESİ

2019 YILI 2020 YILI 2021 YILI 2022 YILI

AĞRI1 IGDIR1 ERZURUM2 ADANA1

DİYARBAKIR1 ISPARTA1 MUĞLA AYDIN2

GAZIANTEP1 SIIRT1 TRABZON1 KIRSEHIR1

ISTANBUL9 TEKİRDAĞ YOZGAT MALATYA1

İZMİR1 ZONGULDAK1   TRABZON2

KAYSERİ1      

KIRIKKALE2      

KİLİS      

MERSİN1      

MERSİN2      

MUS1      

SAMSUN1      

SAMSUN2      

TOKAT2      

14 ADET 5 ADET 4 ADET 5 ADET

    GENEL TOPLAM 30 ADET

ALIŞ BEDELLERİ 
TOPLAMI

ALIŞ BEDELLERİ 
TOPLAMI

ALIŞ BEDELLERİ 
TOPLAMI

ALIŞ BEDELLERİ 
TOPLAMI

1.576.150,00 855.000,00 1.080.500,00 2.826.497,75

GENEL TOPLAM 6.338.147,75

2018 YILI SONU İTİBARİ İLE 
G.MERKEZE ALINAN ARAÇ SAYISI 7

2018 YILI SONU İTİBARİ İLE G.MERKEZE ALINAN 
ARAÇLARIN TOPLAM BEDELLERİ 1.191.219,17

2018 YILI SONU İTİBARİ İLE 
ŞUBELERE ALINAN ARAÇ SAYISI 84

2018 YILI SONU İTİBARİ İLE ŞUBELERE ALINAN 
ARAÇLARIN TOPLAM BEDELLERİ 5.320.641,17

2019-2022 YILI SONU İTİBARİ İLE G.MERKEZE ALINAN 
ARAÇ SAYISI 2

2019-2022 YILI SONU İTİBARİ İLE G.MERKEZE ALINAN 
ARAÇLARIN TOPLAM BEDELLERİ 918.000,05

2019-2022 YILI SONU İTİBARİ İLE ŞUBELERE ALINAN 
ARAÇ SAYISI 28

2019-2022 YILI SONU İTİBARİ İLE ŞUBELERE ALINAN 
ARAÇLARIN TOPLAM BEDELLERİ 5.420.147,70

GENEL MERKEZ ARAÇLARI SAYISI 9

ŞUBE ARAÇLARI 
SAYISI 112

TOPLAM 121
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4. Çamlıtepe Mahallesi, Erdem Sokak NO:2 Cebeci 

Çankaya/Ankara adresinde 10.500.000,00 TL’ye 

aldığımız arsa üzerinde Drs Teknik Yapı İnş. 
Ürn. Mob. Gayr. Yat. Proje Müh. Taah. Tic. Ltd. 
Şti. firması tarafından inşaata başlanmış olup, 

14.02.2022 tarihi itibariyle üyelerimizin kullanımı-

na açılmıştır. EBS Otel Şubemiz 52.162.052,89 TL 

yatırım maliyeti olmuştur.

5. 2.000.000,00 TL sermaye ile başladığımız ikti-

sadi işletmemiz 25.000.000,00 TL sermayeli bir 

yapıya dönüşmüştür. EBS Konukevi Şubemiz 33 

oda 68 yatak, EBS Otel Şubemiz 70 oda 148 yatak 

kapasitelidir. 2019-2020-2021-2022 yıllık misafir 

ağırlama ortalaması %84 olarak gerçekleşmiştir.

6. Üyelerimize hizmet için kurduğumuz iktisadi işlet-

me, konukevi ve otel diğer sendikalarımıza örnek 

teşkil etmiş Memur-Sen’e bağlı 3 sendikamız daha 

konukevi açarak hizmet yelpazelerini büyütmüş-

lerdir.

E) Yardımlaşma, Dayanışma ve Sosyal 

Kültürel Faaliyetlere Yönelik Konular

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI İKTİSADİ İŞLETMESİ

1. 17.10.2019 tarihinde Zübeyde Hanım Mahallesi, 
Sebze Bahçeleri Caddesi No:86/30 Kat: 16 Altın-
dağ/Ankara adresinde kurulmuştur. 2.000.000,00 
TL sermaye ile kurulan iktisadi işletmemiz %100 
Eğitimciler Birliği Sendikası bağlı ortaklığıdır.

2. İktisadi işletme 5 kişilik İşletme Yöneticisinden ve 
3 denetleme kurulu üyesinden oluşmaktadır.

3. Fakülteler Mahallesi Boz Sokak NO: 3/1-2-3-4-
5 Cebeci Çankaya/Ankara adresinde bulunan ve 
3.250.000,00 TL’ye konfederasyonumuz Me-
mur-Sen’den satın aldığımız erkek yurdu binası, 
taahhüt anlaşmamıza uygun olarak 16.07.2019 ta-
rihi itibariyle Aysim Grup İnşaat İç Mimarlık Gay-
rimenkul Ltd. Şti. tarafından tadil edilerek Eğitim-
Bir-Sen Konukevi yapımına başlanmış, 17.01.2020 
itibariyle üyelerimizin kullanımına açılmıştır. ‘EBS 
Konukevi Şubemiz’  9.818.251,42 TL yatırım mali-
yeti olmuştur.
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MEHMET AKİF İNAN VAKFI ARACILIĞIYLA 

YAPTIĞIMIZ FAALİYETLER

1. 2021 yılında Akdeniz ve Batı Anadolu illerinde 

büyük bir orman alanını yok eden yangınlarda 

mağdur olan vatandaşlarımıza AFAD aracılığıyla 

427.386,00 TL yardım yapılmıştır.

2. Mehmet Akif İnan Vakfı ve Türkiye Diyanet Vakfı 

işbirliği ile Suriye’nin İdlip bölgesinde inşa ettiği-

miz 400 briket evden oluşan Mehmet Akif İnan 

Mahallesi ve Kovid-19 salgını sürecinde vefat eden 

Genel Başkan Yardımcımız Mithat Sevin adına 

yaptırdığımız 18 derslikli okulumuz 04.05.2022 

tarihinde açılmıştır. Briket evler ve okulun yapımı 

için işbirliği yaptığımız Türkiye Diyanet Vakfı’na 

1.746.395,72 TL bağışlanmıştır.

7. Halıcıoğlu Mahallesi Tokaç Sokak No:2 Beyoğ-

lu/İstanbul adresinde 8 katlı betonarme bina 

49.750.000,00 TL’ye satın alınmıştır. Bina 100 

oda, 212 yatak kapasitesi olan bir konukevine dö-

nüştürülerek hizmete açılacaktır.

8. İktisadi İşletmemiz, Merkez Şubesinde 2, EBS Ko-

nukevi Ankara Şubesinde 8 ve EBS Otel Ankara 

Şubesinde 20 personel ile hizmet vermektedir. 

Yaptığımız memnuniyet anketlerinde üyelerimize 

sunulan hizmetin kalitesi %99 olarak çıkmıştır.

9. 2022 itibariyle iktisadi işletmemizdeki çalışmalar 

üyelerimize en iyi hizmeti olabilecek en düşük üc-

retle sunmak amacıyla devam etmektedir. 

YURT DIŞI FAALİYETLER

• Suriye/Çobanbey’de inşa ettiğimiz Eğitim-Bir-Sen 

Ahmet Gündoğdu Okulumuz bölgesinde sınavla 

öğrenci alan seçkin bir okul olması niyet ve hede-

fiyle Maarif Vakfına devredilmiştir.
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2019-2022 yılları arasında ferdi kaza sigorta çalışma-

mız kapsamında oluşan tablo aşağıda gösterilmiştir.

FERDİ KAZA TABLO
YILLAR SAKATLIK ÖDENEN VEFAT ÖDENEN

2019 1 2.000,00 TL 12 240.000,00

2020 5 47.800,00 TL 15 300.000,00

2021 2 7.200,00 TL 12 240.000,00

2022 0 0,00 TL 8 160.000,00

TOPLAM 8 57.000,00 TL 47 940.000,00

EĞİTİM BİR SEN VE MAİV AKADEMİ 

İŞBİRLİĞİNDE YAPILAN EĞİTİMLER

1. Öğretmen Akademisi

2. Yönetici Akademisi

3. Branş Akademileri

4. Aday Öğretmen Akademisi

5. Telegram Akademileri

Başlıkları altında eğitim çalışmaları yürütülmüş, üye-

lerimizin mesleki ve yöneticilik bilgilerinin gelişimine 

katkı sağlanmıştır.

Yapılan Akademi Eğitimlerinin Mali Verileri

S.NO AYLAR

TOPLAM

EĞİTİM 
SAYISI

EĞİTİME 
KATILAN 

ŞUBE SAYISI

KATILIMCI 
SAYI

1 2021 64 54 4598
2 2022 91 149 14021

TOPLAM 155 203 18619

MAİV akademi eğitimleri için Mehmet Akif İnan Vakfı 
İktisadi İşletmesi’ne 892.080,00 TL ödeme yapılmış-
tır.

ÜYELERİMİZE YÖNELİK FERDİ KAZA SİGOR-

TA HİZMETİ VERİLERİ

Sigorta primleri Genel Merkez’den ödenmek üzere üye-

lerimiz adına Grup Ferdi Kaza Sigortası sözleşmesi ya-

pılmıştır. 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 üye-

lerimize veya üye varislerine ulaştırılmıştır. Vedat başı-

na 20.000 TL ödenmiştir. Yeni dönemde de ferdi kaza 

sigortası çalışmasının devam edeceğini öngörmekteyiz.
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daha hepimizi kedere gark etmiştir. Acımız büyüktür. 

Saldırıyı lanetliyor, öğretmenimize Allah’tan rahmet, 

kederli ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı diliyo-

rum” dedi. 

Kendilerini çocukların ve gençlerin hayalleri, rüyaları, 

aklı, dimağı, bilgi dünyası üzerinden Türkiye’nin ufku-

nu genişletmeye adamış öğretmenlerin, kâh bireysel 

saldırganlığın kâh terör ve darbeci şiddetin en masum, 

en savunmasız hedefi olduğunu, olmaya devam ettiğini 

kaydeden Yalçın, “Yusuf Elitaş, 15 Temmuz darbe ve iş-

gal girişimi sırasında hainlerin kurşunlarının hedefi oldu 

ve şehadet şerbetini içti. Etnik ve ideolojik terör, on-

larca öğretmenimizi şehit etti. Meslek hayatının henüz 

başlarında Aybüke Yalçın ve Necmeddin Yılmaz öğret-

menlerimizin acısı hâlâ yüreğimizi dağlamaya devam 

ediyor. Vahşet, İzmir’de Ayhan Kökmen öğretmenimizi 

aramızdan aldı. Gülhan öğretmen sokak ortasında bı-

çaklandı. Iğdır’da Yücel Düzci öğretmenimiz saldırıya 

uğrayan öğrencilerini korurken, gözü dönmüş kişilerin 

şiddetine maruz kaldı. Bunlar gibi her yıl işlenen öğret-

men cinayetleriyle yanan yüreğimize yeni acılar ekle-

nirken, işte şimdi de Necmeddin Kuyucu öğretmenimizi 

Eğitimcilerin öldürülmesine 
tepkimizi Gebze’den haykırdık 

03/04/2019

Gebze Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Nec-

meddin Kuyucu’nun bir öğrenci tarafından öldürülme-

sini ve eğitimcilere yönelik şiddeti protesto ettik. Eşref 

Bitlis Parkı’nda toplanan eğitimciler, “Eğitimciye Şidde-

te Hayır” pankartlarıyla, ismi Şehit Öğretmen Necmed-

din Kuyucu Anadolu Lisesi olarak değiştirilen okulun 

önüne kadar yürüdü. 

Eğitim-Bir-Sen Genel Yönetim Kurulu, şube başkanları, 

yönetim kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri, diğer sendika-

ların genel merkez yöneticileri ve şube başkanları, öğ-

renciler, veliler ve binlerce eğitim çalışanının katıldığı 

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

Başkanı Ali Yalçın, Necmeddin Kuyucu’nun, bir öğrenci 

tarafından üç yerinden bıçaklanarak ağır yaralandığını, 

kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağ-

men hayatını kaybettiğini hatırlatarak, “Geçmiş yıllarda 

sıklıkla benzerlerini yaşadığımız bir öğretmen cinayeti 

GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ EYLEMLER
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kaybettik. Aslında kaybettiğimiz, kaybetmeye başladı-

ğımız sevgimiz, saygımız, aklımız, vicdanımız, izanımız-

dır. Kendimizi; benliğimizi, hoşgörümüzü, anlayışımızı, 

değerlerimizi kaybediyoruz. Daha yüreğimizdeki acı 

dinmeden yaşanan ve yaşanacağından korktuğumuz 

benzer olayların, derin endişe duymamıza sebep ola-

cak saldırıların, şiddet olaylarının sürmesi, öğretmenle-

rimizin hayatı, eğitim düzenimizin verimli işleyişi, sos-

yal bunalım, toplumsal çöküntü ve geleceğimiz adına 

alarm vermektedir” şeklinde konuştu. 

Geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz her 
bakımdan korunmalıdır 

Ali Yalçın, öğretmene saygınlık ve itibar kazandırılması, 

eğitim çalışanlarının saldırılara açık, korumasız, koru-

Öğretmenlik mesleği daha fazla 

örselenmesin, şiddete çözüm 

ötelenmesin

23/11/2019

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

şiddet olaylarını sona erdirecek tedbirlerin bir an evvel 

naksız, güvensiz bırakılmaması çağrısında bulunarak, 

“Öğretmenlik Meslek Kanunu, bu husus da göz önün-

de bulundurularak hazırlanmalı ve bir an önce hayata 

geçirilmelidir. Çocuklarımızı, umudumuzu, geleceğimizi 

teslim ve emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz her bakım-

dan korunmalı, mağdur edilmemelidir. Bu kapsamda, 

değerler eğitimi, aileyi de içine alacak şekilde ve sosyal 

çevrenin öğrenci üzerindeki negatif etkilerinden arındı-

racak kapsamda düşünülmelidir. Bu duygu ve düşün-

celerle, Necmeddin Kuyucu öğretmenimizeve şimdiye 

kadar hayatını kaybeden bütün eğitim çalışanlarına Al-

lah’tan rahmet diliyor, bu olayın son olmasını temenni 

ediyorum” ifadelerini kullandı. 

alınması, yasal düzenlemelerin ivedi bir şekilde yapıl-

ması çağrısında bulunarak, “Öğretmenlik mesleği daha 

fazla örselenmesin, şiddete çözüm ötelenmesin” dedi.

81 ilde eş zamanlı olarak “Eğitimciye Şiddete Dur De” 

temalı kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirdik. İstan-

bul’daki eylem, İstanbul Şube başkanları ve yönetim 

kurulları, ilçe temsilcilik yönetimleri ve çok sayıda eği-

tim çalışanının katılımıyla Taksim/Odakule’de yapıldı. 
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eğitim çalışanlarıyla birlikte imza kampanyası başlattık 

ve 520 bin imza topladık. Toplu sözleşme masasına, 

Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurulu 

gündemine de taşıdığımız talebimizin özü; eğitim ve 

öğretim hizmeti sunumu esnasında veya verilen eğitim 

ve öğretim hizmetinden kaynaklanan nedenlerle eğitim 

çalışanlarına karşı cebir, şiddet veya tehdit kullanan ki-

şilere hapis cezası verilmesi; eğitim kurumlarında görev 

yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevle-

ri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçunun tutuk-

lama nedeni varsayılan suçlardan sayılması ve şiddet 

mağduru personele karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza 

hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemlerde ve 

davalarda personelin talebi üzerine bakanlığın hukukî 

yardımda bulunması noktasında düzenleme yapılması-

dır.” 

Eğitim çalışanlarının sorunları ivedi olarak çözüme 
kavuşturulmalıdır

“Bugün en önemli gündemimiz şiddet fakat tek soru-

numuz şiddet değil. Devasa ve dinamik bir yapı olan 

eğitim camiasının pek çok sorunu bulunmaktadır” 

Eylemde konuşan Ali Yalçın, eğitimciye şiddete dur 

demek, seslerini yetkililere duyurmak, çözüm bulma 

iradesini harekete geçirmek için bir araya geldiklerini 

ifade ederek, “Gündemimiz net, hedefimiz tektir. Eği-

timciler olarak sesimizin duyulmasını, mesajlarımızın 

alınmasını, şiddete çözümün artık ertelenmemesini, 

mesleğimizin daha fazla örselenmemesini istiyoruz” 

şeklinde konuştu. 

Şiddet sorununun kaynaklarını kurutacak çözümlerin 

mutlaka üretilmesi gerekliliğini her fırsatta dile getir-

diklerini kaydeden Yalçın, şunları söyledi: “2018 Mart 

ayında şiddete karşı etkili caydırıcılık sağlayacak yasal 

bir düzenleme yapılması talebiyle Türkiye genelinde 
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Öğretmen istihdamında farklı modellerden vazgeçil-

meli, atamalar kadrolu yapılmalıdır. Atama bekleyen 

öğretmenlerimizin sesi duyulsun, öğretmen açığı üc-

retli öğretmenlikle değil kadrolu atamalarla kapatılsın. 

Ataması yapılmayan öğretmenlerimizin ataması bir an 

önce yapılsın. Sözleşmeli öğretmenlerimizin acil çözüm 

bekleyen parçalanmış aile görüntüsüne son verilmeli, 

aileler kavuşturulmalıdır. İstihdamda güçlük çekilen 

yerlerde teşvik sistemi hayata geçirilmelidir. Mülakat-

la atama yönteminden vazgeçilmelidir. Devlet, kaşıkla 

verdiğini vergi dilimi kepçesiyle geri almaktan vazgeç-

melidir. Finans ve sermaye kesimine bol keseden des-

tek, kamu görevlilerine ise gelir vergisiyle köstek olan 

yaklaşım terk edilmeli, memurun maaşını küçülten, 

yükünü büyüten düşük matrah oyununa son verilme-

li, vergi dilimi en fazla yüzde 15’te sabitlenmelidir. 24 

Haziran seçimleri öncesinde vadedilen, Cumhurbaş-

kanlığı ikinci 100 Günlük Eylem Planı’nda ve 2023 Eği-

tim Vizyonu Belgesi’nde yer verilen 3600 ek gösterge, 

tüm eğitim çalışanlarını kapsayacak şekilde bir an önce 

hayata geçirilmelidir. Eğitim kurumu yöneticilerinin 

hizmetlerine rağbet edilmesi gereken yerde onların 

töhmet altında bırakılmasını kabul etmiyoruz. Okulla-

diyen Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı: “Yaptığımız 

açıklamalar ve çağrılar neticesinde Millî Eğitim Ba-

kanlığı’nın ‘Şiddet Sıfır, Öğretmenler Pekiyi’ sloganıyla 

atmış olduğu adımı başlangıç açısından yerinde; eği-

tim çalışanlarına karşı, her türlü şiddete veya tehdide 

başvuran kişilere yönelik Türk Ceza Kanunu’nda ve ilgili 

mevzuatta yeni yasal düzenleme yapılması için bakan-

lıklar arasında iş birliği başlatmasını önemli ve gerekli 

buluyoruz. Buradan hükûmete, TBMM’ye, siyasi partile-

re çağrıda bulunuyorum. Eğitimin, eğitim çalışanlarının 

sorunları çözüme kavuşturulmadan geleceğe umutla 

bakmamız, başarıyı yakalamamız mümkün değildir. 

Onun için diyoruz ki 2023 Eğitim Vizyonu lafta da rafta 

da kalmamalı, icraat için bir an önce adım atılmalıdır. 
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ek ders ücretleri artırılmalıdır. Başta hizmetli, memur, 

şefler olmak üzere, genel idare hizmetleri ve yardımcı 

hizmetler sınıfı personelinin mali ve özlük haklarında 

iyileştirmeler yapılmalıdır. Öğretmene haftada birden 

fazla nöbet görevi verme ve mesai dışı zorunlu mesleki 

çalışmalara katılma gibi angaryalara son verilmelidir. 

Darbe ürünü, antidemokratik kılık ve kıyafet yönetme-

liğinin kaldırılması talebiyle 6 yıl önce serbest kıyafet 

eylem kararı aldık. Eğitim çalışanlarının serbest kıyafet 

konusundaki taleplerine duyarsız kalınmamalı, gereği 

yapılmalıdır. Mesleğimiz daha fazla örselenmesin, şid-

dete çözüm ötelenmesin.” 

lerde haksızlıklara fırsat veren sözleşmeli öğretmenlik 

uygulamasına son verilmelidir. Yetkililerden, sözleşmeli 

öğretmenlerimizin aile hasretine son verecek, onları ai-

lelerine kavuşturacak adımı atmalarını, ara tatilde tayin 

hakkı vererek mahzun yüzleri güldürmelerini bekliyo-

ruz” dedi. 

Ali Yalçın, sözleşmeli öğretmenlerin katılımıyla Cizre/

Şırnak’ta yapılan eylemde, sözleşmeli öğretmenler için 

eşit özlük hakları ile kadro talebini dile getirdi, parça-

lanmış aileleri kavuşturacak düzenlemenin yapılması 

çağrısında bulundu. Sözleşmeli öğretmenlik uygulama-

sının mağduriyetlerine artık ‘dur’ denilmesi gerektiğini 

rın temizlik, güvenlik, kırtasiye, bakım-onarım, hizmetli 

gibi en temel ihtiyaçlarını karşılayacak, eğitimcileri ve-

lilerle karşı karşıya gelmekten kurtaracak, yöneticilerin 

okulun esas işlerine yoğunlaşmalarına imkân sağlaya-

cak okul bütçesi uygulamasına bir an önce geçilmelidir. 

Kurum yöneticiliği ikincil görev kapsamından çıkarıl-

malı, münhasır kadro verme fikri hayata geçirilmelidir. 

Atama ve yer değiştirme takviminin ürettiği sorunlara 

çözüm bulunmalıdır. Bakanlık, eğitimin esas meselele-

rine odaklanmalı; eğitim çalışanlarının taleplerini azami 

ölçüde karşılayan, mağduriyetleri önleyen, adil ve sür-

dürülebilir bir atama ve yer değiştirme politikası izle-

melidir. Ek ders esaslarındaki adaletsizlikler giderilerek 

Sözleşmeli istihdam bitmeli, aileler 
birleşmeli 

17/12/2019

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

öğretmenlerin işinden ve yerinden memnun olması-

nın, eğitimde kalitenin ve başarının artması anlamına 

geldiğini belirterek, “O hâlde, ucuz işçilikten farksız 

ücretli öğretmenlik ayıbına da aileleri bölen, öğretme-

nin zihnini ailevi sorunlarla meşgul eden, aynı işi ya-

panlar arasında sosyal hiyerarşi üreten, hak ve ücret-
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kaydeden Yalçın, şöyle devam etti: “Bugün bu alanda, 

sözleşmeli öğretmenlerimizle birlikte, insan hakları-

na, adalete, hakkaniyete ve çalışma ahlakına aykırı bir 

uygulamaya, sözleşmeli istihdama son verilmesi tale-

bimizi haykırmak için toplandık. Geleceğin nesillerini 

yetiştirmenin övüncünü yaşamak isteyen eğitimciyi 

ailesinden ayrı, çocuklarına hasret bırakan sözleşmeli 

öğretmenlik uygulamasının mağduriyetlerine ‘dur’ de-

meye geldik. Bilinmelidir ki kamu hizmetlerinde kalite, 

süreklilik, kapsayıcılık ve güvenlik kadar, kamu görev-

lilerinin istihdam şekli, çalışma şartları, mali, sosyal ve 

özlük hakları da önemlidir.” 

Sözleşmeli öğretmenlik, aynı kısır döngüyü yeniden 
kurup birçok değeri heba etmenin adıdır 

Kamu görevlilerinin ‘genellik, adillik, eşitlik’ ilkelerine 

uygun hükümlerle muhatap olmasının ‘saygın iş’ an-

layışının bir gereği olduğunu ifade eden Yalçın, “Ana-

yasanın, ‘asli ve sürekli nitelikteki kamu hizmetlerinin 

kamu görevlileri eliyle yürütülmesi’ gerektiğine ilişkin 

hükmü ortadayken ve aynı unvanda kadrolu statüde 

istihdam olmasına rağmen, eğitim-öğretim hizmetin-

de sözleşmeli öğretmen çalıştırılmasını kabul etmemiz 

mümkün değildir. Sözleşmeli öğretmen istihdamı, ge-

rek sözleşmeli eğitimciler gerek istihdamı gerçekleşti-

ren kurumlar gerekse farklı statüdeki personelden aynı 

kamu hizmetini alan öğrenci ve ebeveynler açısından 

ciddi sorun oluşturmaktadır. Sözleşmeli öğretmenlik, 

kabul edilmiş hatanın tekrarı, geçmiş sıkıntıları unut-

manın, aynı kısır döngüyü yeniden kurup birçok değeri 

heba etmenin adıdır” şeklinde konuştu. 

İşinden ve yerinden memnun öğretmen demek, eği-
timde kalitenin ve başarının artması demektir 

Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının anayasal hakları 

sınırladığını, aile bütünlüğünü bozduğunu, eşleri birbi-

rinden, çocukları da anne babalarından ayrı bıraktığı-

nı, öğretmenleri işi ile eşi arasında tercihe zorladığını 

kaydeden Yalçın, şunları söyledi: “Eğitimciler, işi ile 

ailesi arasında tercihte bulunma zorunluluğundan kur-

tarılmalı, anasından babasından ayrı büyüyen çocukla-

rın aile hasretine son verilmelidir. İşinden ve yerinden 

memnun, mutlu öğretmen demek, Doğu ve Güneydo-

ğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere, istihdamda 

güçlük çekilen yerlerde eğitimde kalitenin ve başarının 

artması demektir.” 

rekse idari personelin, korku kültürü ve derebeylikle 

yönetilen iş ortamında çalışmaktan son derece mutsuz, 

huzursuz ve rahatsız olduğunu belirterek, “Birçok üni-

versite personeli, rektör Hüseyin Bağ tarafından ger-

çekleştirilen keyfî atamalar, uygulanan psikolojik şid-

det, personele yönelik keyfî yer değişiklikleri ve keyfî 

FETÖ soruşturmaları yoluyla mobbinge maruz kalmak-

tadır. Bağ, Türkiye’de mahkeme kararıyla mobbingden 

ceza alan ilk rektör olmuştur. Bu mobbinglerin en bariz 

örneği, Şube Başkanımız Mehmet Baysal’a FETÖ iftirası 

ile açılan soruşturmadır. Kayıtlı olmayan bağışlanmış 

atıl kitaplar üzerinden FETÖ suçlaması yapılabiliyorsa, 

üniversitenin kütüphane sisteminde bulunan FETÖ ya-

yınevlerine ait ve FETÖ’yü yücelten kitaplardan dolayı 

üniversite yönetimine kim soruşturma açacak, hangi 

işlemi uygulayacaktır” diye sordu. 

Pamukkale Üniversitesi’nde yapılan 
haksızlıkları protesto ettik 

05/02/2020 

Pamukkale Üniversitesi’nde (PAÜ) uygulanan mob-

bing, yapılan keyfî uygulamalar ve haksızlıklar protesto 

edildi. Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Şükrü 

Kolukısa, 2 No’lu Şube Başkanı Mehmet Baysal ve Yö-

netim Kurulu, 1 No’lu Şube Başkanı Feyzullah Öselmiş, 

Memur-Sen’e bağlı sendikaların yöneticileri ve üyelerin 

katılımıyla yapılan eylemde, “PAÜ’de rektör mobbingi-

ne, derebeyliğine, keyfîliğine, hukuksuzluğuna hayır” 

sloganları atıldı. 

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, burada yap-

tığı konuşmada, uzun zamandır, gerek akademik ge-
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Latif Selvi, bilimsel çalışmaları, araştırma-geliştirme-

leriyle adını duyurması gereken Pamukkale Üniver-

sitesi’nin, Hüseyin Bağ döneminde eşini üniversiteye 

sekreter olarak ataması, mobbing davaları, evrakta 

sahtecilik gibi konularla ülke gündeminden düşmediği-

ni dile getirerek, “Rektör hakkında YÖK’ü göreve davet 

ediyor, sadece bir örneğini paylaştığımız Pamukkale 

Üniversitesi’ndeki haksızlık ve hukuksuzluk silsilesine 

son vermeye, iftiracılara karşı işlem yapmaya çağırıyo-

ruz” dedi. 

kariyer mesleğine uygun bir kanuna kavuşturulması artık 
daha fazla ertelenmemelidir” dedi. 

‘Nasıl bir meslek kanunu olmalı, meslek kanununda 
neler yer almalı’ sorularının cevabını verdik

Gerek akademik yayınlar gerek raporlar gerekse alan 

taramalarıyla Öğretmenlik Meslek Kanunu için nelere 

ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyduklarını dile getiren 

Yalçın, “Çağın gereklerini ve öğretmenlerimizin beklen-

tilerini karşılayacak şekilde 2018 yılında hazırladığımız 

‘Öğretmenlik Meslek Kanunu İhtiyaç ve Öneriler’ baş-

lıklı raporumuzla genel çerçeveyi çizdik. ‘Meslek kanu-

nu, öğretmene destek kanunu olmalı’ diyerek beklen-

tilerimizi ifade ettik. ‘Nasıl bir meslek kanunu olmalı, 

meslek kanununda neler yer almalı’ sorularının cevabını 

bir eğitim sendikası olarak verdik. Öğretmenler olarak 

Rektör Bağ’ın, iki şube yönetim kurulu üyesinin ve bazı 

üyelerinin yerlerini, çalıştıkları birimlerin itirazına rağ-

men, değiştirerek kendilerini cezalandırma yoluna git-

tiğini ifade eden Selvi, “Rektörlere tanınmış olan 13/b-4 

keyfî yer değişikliği uygulama maddesinin son üç yılda 

en çok ve fütursuzca kullanıldığı üniversitelerden biri, 

hatta birincisi Pamukkale Üniversitesi’dir. Rektör Bağ 

döneminde 100’ün üzerinde üst kademe yönetici de-

ğiştirilmiştir. Üniversite, Rektör Hüseyin Bağ’ın kişisel 

ihtiraslarına, keyfî uygulamalarına ve yönetim becerik-

sizliğine kurban edilemeyecek kadar önemlidir” şeklin-

de konuştu. 

Öğretmenlik Meslek Kanunu beklentileri 
karşılayacak şekilde çıkarılmalıdır 

02/11/2021

Eğitim-Bir-Sen olarak, 81 ilde basın açıklaması yaparak, 
üç yıl önce sözü verilen Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 
daha fazla zaman geçirilmeden çıkarılması çağrısında 
bulunduk. Ankara/Ulus Meydanı’nda yapılan eylemde 
konuşan Genel Başkan Ali Yalçın, eğitimin başaktörünün 
öğretmen, insanlığın kadim ve vazgeçilmez mesleklerin-
den birinin de öğretmenlik olduğunu ifade ederek, “Öğ-
retmenlerin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar olan her 
aşamayı içeren, öğretmenlik mesleğini bütün olarak ele 
alan bir kanunun olmaması büyük bir eksikliktir. Eğitim-
de örnek gösterilen ülkelerde olduğu gibi, öğretmenliğin 
kamu sistemi içerisinde eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı 
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beklentimiz, özlük haklarımızın tanımlanması ve gelişti-

rilmesi; kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik ayrı-

mının ortadan kaldırılması; resmî eğitim kurumlarındaki 

bütün öğretmenlerin kadrolu olarak istihdam edilmesi; 

mesleğimizde ilerlememizi sağlayacak şekilde kariyer 

basamaklarının yeniden hayata geçirilmesi; istihdam-

da güçlük çekilen bölgeler başta olmak üzere zorunlu 

hizmet gibi zorlayıcı dayatmalar yerine teşvik edici uy-

gulamaların getirilmesi; eğitim kurumu yöneticiliğinin 

eğitim-öğretim sınıfı içinde ama ikincil görev olmaktan 

çıkarılarak müstakil bir kadro olarak düzenlenmesi; yö-

neticilik süreçlerine geçiş ve statüsü ile bu pozisyonlar-

daki mali, özlük ve sosyal hakların da mutlaka meslek 

kanununda tanımlanması; resmî veya özel öğretim ku-

rumu ayrımı yapmaksızın bütün öğretmenleri kapsayan 

bir meslek kanununun hayata geçirilmesidir” ifadelerini 

kullandı. 

Vaatleri gerçeğe dönüştürme, hedefleri sonuca ulaş-
tırma zamanıdır

Meslek kanununun, içeriği itibarıyla öğretmenlerin ata-
madan yer değiştirmeye, yetişmeden gelişmeye, eğitim 
imkânlarından kariyer basamaklarına erişime, ehliyetten 
liyakate kadar ayrımcılık ya da ayrıcalıktan uzak, objek-
tif hükümler ihtiva etmesi gerektiğini kaydeden Yalçın, 
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şunları söyledi: “Zaman, vaatleri gerçeğe dönüştürme, 
hedefleri sonuca ulaştırma zamanıdır. Öğretmenin özlük 
haklarını ve yetkilerini genişletecek, ona destek olacak 
bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılması 
beklentisi artık karşılanmalıdır. TBMM’yi ve Millî Eğitim 
Bakanlığı’nı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu bir an evvel 
hayata geçirmek konusunda adım atmaya çağırıyoruz.” 
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Dünyanın, insanlık onuru ayaklar altına alınırken sessiz 
kaldığını kaydeden Yalçın, “Umut varsa dünya yaşan-
maya değer. Buraya gelen arkadaşlarımız umudu ta-
zelemek; Suriye’de zindanlarda işkence gören, insanlık 
onurunun ayaklar altına alındığı o fotoğrafı ortadan 
kaldırmak için dünyaya umut aşılamaya çalışıyor. İn-
sanlık onuru daha fazla ayaklar altına alınmasın diyo-
ruz. Vicdan sahibi kuruluşlar bir araya gelerek dünya 
kamuoyunun harekete geçmesini sağlamalı. Bu çağrıyı 
her yere yaymalıyız” ifadelerini kullandı. 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kadınlar Komisyonu 
Başkanı Sıdıka Aydın, insanlığın, harcı vicdan olan bir 
örgütlülüğe ihtiyacı olduğunu kaydederek, “Merhameti 
insanlığa can suyu olan kadınlar olarak bu örgütlülü-
ğün ilk tohumlarını Vicdan Konvoyu ile attık. Bugün o 
fidan, ‘Vicdan Hareketi’yle, gölgesine bütün mazlumları 
alabilecek bir merhamet çınarına dönüşüyor. 1 milyon 
üyemiz adına dünyanın vicdanına sesleniyoruz. Bu sesi 
sağır kulaklara duyuruncaya kadar susmayacağız” şek-
linde konuştu. 

Suriye hapishanelerinde uzun süre tutuklu kaldıktan son-
ra özgürlüğüne kavuşan Suriyeli Mona Barakeh ise, Esed 
rejiminin insanlık dışı muamelelerle, özellikle kadın, çocuk, 
yaşlı ve gençleri gözaltında tuttuğuna dikkat çekti.  

Suriyeli mahpus kadınlara özgürlük 
için yürüdük

08/03/2019

Suriye’deki mahpus kadınların yaşadığı drama dikkat 
çekmek amacıyla ‘Meşaleli Vicdan Yürüyüşü’ gerçek-
leştirdik. Yürüyüşte, binlerce kadın, ellerindeki meşale-
lerle Suriyeli kadınların aydınlık geleceği için haykırdı. 
Yürüyüş, Memur-Sen Genel Merkezi önünden başlayıp 
Birinci Meclis önünde sona erdi. 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın ve Suriye 
hapishanelerinde tutuklu kaldıktan sonra özgürlüğüne 
kavuşan Mona Barakeh’in konuşma yaptığı eyleme, Me-
mur-Sen Genel Başkan yardımcıları, Memur-Sen’e bağlı 
sendikaların genel başkanları ve yönetim kurulları, ka-
dınlar komisyonu üyeleri ile çok sayıda kadın katıldı. 

Genel Başkan Ali Yalçın, Suriyeli kadınların yaşadığı zu-
lümlere sessiz kalınmaması çağrısında bulunarak, “Ka-
dınlara ilişkin süslü cümleler kurarak, gurur okşayacak 
vaatlerde bulunarak günü geçirmek değil, zindanlarda 
tutsak olan kadınların talihini değiştirme, özgürlüğüne 
kavuşturma zamanıdır” dedi. 

DESTEK VERDİĞİMİZ EYLEMLER
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de 7 bini aşkın üyenin istifa ettirildiğini ve 100’ü aşkın 

sendika yöneticisinin sürgün edildiğini kaydetti. Yalçın, 

baskılara boyun eğmeyeceklerini, örgütlü güçleriyle 

alanlarda olacaklarını, yılmayacaklarını vurguladı. 

İşçi ve memurlar, omuz omuza 
‘Emek ve Adalet’ için yürüdü 

20/06/2019 

Hak-İş’in Bolu’dan başlattığı ‘Emek ve Adalet’ yürüyü-

şüne destek verdik. İşçi ve memurlar olarak, hem işçile-

rin belediyelerdeki işlerinden çıkarılmasını hem de me-

murlara yönelik sendikal baskı ve sürgünleri protesto 

ettik. 

Hak-İş ve Memur-Sen üyeleri, “İşçi-memur omuz omu-

za”, “Hak, emek, adalet” sloganları atarak sendikal zor-

balık yapan belediyelere tepki gösterdi. Eğitim-Bir-Sen 

ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, belediye se-

çimlerinden önce‘Mart’ın sonu bahar olacak’ diyenlerin 

emekçilerin yazını kara kışa çevirdiğini belirterek,“A-

daletten söz edenler zulüm getirdiler, baskı ve şantaj, 

sürgün getirdiler” dedi. 

Yalçın, adliye önünde ve İçişleri Bakanlığı önünde ba-

sın açıklamaları yaptıklarını hatırlatarak, yaşananlara 

sessiz kalmayacaklarını gösterdiklerini söyledi. Hak-

İş’e üye emekçilerden işlerine son verilenlerin sayısının 

750’yi bulduğunu dile getiren Yalçın, Bem-Bir-Sen’den 
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kesini koruduğu o tarihî direnişin ve bu ülkenin adeta 

yeniden kurulduğu gecenin adıdır. 15 Temmuz, şehadet 

bilincinin mücessem olduğu, bir milletin topyekûn bir 

yumruğa dönüştüğü tarihin adıdır” dedi.  

O gecenin kuşaklar boyu unutulmayacağını ve unu-

tulmaması gerektiğini belirten Yalçın, sözlerini şöyle 

tamamladı: “O gece gördüğümüz ihaneti de sadakati 

de asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Çünkü 

gaflete uyuyan ihanete uyanır! Şehitlerimizin bize bı-

raktığı emanete sahip çıkacağımızı, şehitlerimizin bı-

raktığı mirası yaşatacağımızı, üzerimizde hesabı olan-

ların heveslerini kursaklarında koymak için hep birlikte 

bu meydandan dosta düşmana haykırıyoruz: Allah’tan 

gayrısının karşısında dik duracağımıza, şehadet ateşini 

kalplerimizde hep diri tutacağımıza, şehitlerin emaneti-

ne canımız pahasına sahip çıkacağımıza, şehitlerimizin 

yolundan ve istikametinden ayrılmayacağımıza, Cuma 

Dağların, İlhan Varankların emanetine sahip çıkacağı-

mıza, emperyalizme, siyonizme inancımızın kutlu sur-

larında gedik açtırmayacağımıza, irademize saldırıları, 

bağımsızlığımıza el uzatanları cevapsız bırakmayacağı-

mıza, hainler karşısında tek yürek, tek yumruk olacağı-

mıza, sessizliği gaflet, oturmayı ihanet sayarak direni-

şin saflarına koşacağımıza tarihin, insanlığın, ümmetin 

ve milletin önünde söz veriyoruz.” 

Hain darbe girişiminin üçüncü yıl 
dönümünde Gazi Meclis’e yürüdük 

15/07/2019 

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. Yıl dönümünde, 

o gece darbecilerin hedefi olan ve bombalanan Gazi 

Meclis’e yürüdük. Melike Hatun Camii’nden başlayan 

yürüyüşe Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı 

Ali Yalçın, Memur-Sen genel başkan yardımcıları, bağlı 

sendikaların genel başkanları ve yönetim kurulları, üye-

ler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Geceyi, darbeciler ta-

rafından şehit edilen 251 şehidi temsilen taşınan meşa-

leler aydınlattı. Yürüyüşte “Haine Karşı Omuz Omuza”, 

“Hainler Millete Hesap Verecek”, “Katil ABD FETÖ’den 

Desteğini Çek” sloganları atıldı, darbe girişimini kına-

yan mesajların yazılı olduğu dövizler taşındı. Yoğun bir 

kalabalığın olduğu yürüyüş TBMM önünde sona erdi. 

Burada kalabalığa hitap eden Genel Başkan Ali Yalçın, 

15 Temmuz’un, darbeyle anılan 12 Eylüllerden 27 Mayıs-

lardan farklı olarak, sadece karanlık darbe girişiminin 

adı değil, bunun ötesinde inanca sadakatin, şehadetin 

ve yeniden dirilişin adı olduğunu ifade ederek, “15 Tem-

muz, darbeyi kutsayan 27 Mayıs’ın aksine, milletin di-

rayetini kutsayan bir anlayışla demokrasi ve millî birlik 

günü ilan edildi. 15 Temmuz, Allah’ın yardımıyla bom-

balara, tanklara karşı çıplak elle kazanılmış bir zaferdir. 

15 Temmuz, milyonların alanlara inerek iradesini ve ül-
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Sundukları tekliflerle sadece alın terinin karşılığını bek-

lediklerini ifade eden Yalçın, şunları söyledi: “Bizi sa-

haya davet etmeyin. Süreci uzatın ve masada sorun-

ları çözelim. Kamu İşveren Heyeti’ne sesleniyorum: Bu 

işi masada çözelim, alanlara inmeyelim. Eğer masada 

çözüm çıksın istiyorsak müzakere sürecini uzatın. Biz 

beklediğimiz iyileştirmeyi de bir kez daha açıkladık. 

Toplamda 20 puan emekçiye dağıtılmadan masadan 

sonuç çıkmayacak. Masa, sorun çözme yeri. Biz masada 

sorunları çözmek durumundayız. Ortada sorunlar var. 

Tekliflerimizi ilettik ancak birçok günü bunların tasni-

fiyle geçti. Çözüm eğer çıkacaksa bu masanın doğru 

işletilmesiyle çıkacak. Daha görüşülmeyen hizmet kol-

ları var. Neden? Çağrımı yineliyorum. Gelin, masada bu 

işi çözelim. Emekçiler sorunlarla yaşamasınlar, stresini 

ve derdini artırmasınlar. Gelin emekçileri sevindirelim.” 

Eylemin sonunda kamu görevlileri boş cüzdanları ba-

kanlığın önüne bıraktı.

İş bıraktık, bakanlık önünde 
‘cüzdanlı’ eylem yaptık

20/08/2019

Ankara’da “İş Bırakma” eyleminin ardından, Aile, Ça-

lışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde ‘cüzdan’lı 

eylem gerçekleştirdik. Burada bir açıklama yapan Eği-

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

masadan çözüm beklediklerini söyledi.

Yalçın, 5. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin bitimi-

ne saatler kaldığını hatırlatarak, kısıtlı bir dönemde 

toplu sözleşme sürecinin tamamlanmaya çalışıldığını 

ifade etti. Kanunun 30 gün içerisinde tüm işleri bitir-

me noktasında çok sınırlayıcı olduğuna dikkat çeken 

Yalçın, 5 milyon emekçi için bu sürenin çok dar oldu-

ğunu belirtti. 

Toplu sözleşme masasının çözüm üretme kapasitesinin 

yüksek olduğunu dile getiren Yalçın, bunun ise masanın 

düzgün işletildiği takdirde gerçekleşebileceğini söyledi. 

Memurların sorunları olduğunun altını çizen Yalçın, bu 

sorunların çözülmediği takdirde emekçinin de stresinin 

artacağını vurguladı. Yalçın, “Bu sorunların giderilmesi 

gerekiyor. Masanın düzgün işletilmesi gerekiyor. Alan-

da bir sürü sorun varken, kalan 6 saatte hangi birisini 

konuşup çözüme ulaştıracağız” dedi. 
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karşı seslerini yükseltmeye devam edeceklerini vurgu-
layan Yalçın, “Bizler, medeniyetimizin değerlerini yük-
lenen Memur-Sen ailesi olarak, Doğu Türkistan adalet-
le, kardeşlerimiz özgürlükle buluşuncaya kadar susma-
yacağız. Bizler, Doğu Türkistan’ı ebedi yurt kılan Saltuk 
Buğrahan, Kaşgarlı Mahmut, Yusuf Has Hacib adına 
susmayacağız. Bizler, Doğu Türkistan’ın bağımsızlı-
ğı uğruna ömrünü adayan Osman Baturlar, İsa Yusuf 
Alptekinler, Barat Hacılar ve Muhammed Salim Hacim-
ler adına her dem yeniden haykıracağız. Yaşasın Doğu 
Türkistan, kahrolsun Çin zulmü” ifadelerini kullandı. 

Doğu Türkistan’daki Çin zulmünü 
protesto ettik 

10/12/2019 

Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşanan insan hakları ihlal-
lerine ve tüm hukuksuzluklara Türkiye genelinde tepki 
gösterdik. Eylemlerin Ankara ayağında ise Çin’in Doğu 
Türkistan’da yaptığı zulmü protesto ettik. Ankara/Ku-
ğulu Park’ta yapılan eylemde konuşan Eğitim-Bir-Sen 
ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Bugün bu-
rada, insan haklarını kutlamak için toplanmak isterdik. 
Ne var ki, doğudan batıya, kuzeyden güneye, insana, 
haklarına, onuruna ve insanın refahına doğrudan saldı-
rıların olduğu bir zamandan geçiyoruz. Dolayısıyla 10 
Aralık’ta, Doğu Türkistan özelinden insanın, insanlığın 
acısını konuşmak zorundayız” dedi. 

Çin deyince akla sadece ucuz ve kalitesiz malların gel-
mediğini kaydeden Yalçın, şöyle konuştu: “Çin deyince 
aklımıza yürek yakan acılar, insanlığımızdan utandıran 
işkenceler, asimilasyonlar, kültürel soykırımlar geliyor. 
Çin, Doğu Türkistan’da bir devlet olarak işgalcidir, iş-
kencecidir, zalimdir, her türlü kötülüğün failidir. Kısaca 
Çin, Doğu Türkistan’da bir devlet olarak ayıplı mal sta-
tüsündedir.” 

İnsanlık ailesinin onurlu fertleri ve özgürlük sesleri ola-
rak, soykırıma sessiz kalmayacaklarını, Çin zulmüne 
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için 140 bin civarında öğretmene daha ihtiyaç olduğu-

nu ifade ederek, “20 bin öğretmen atamasının üzerine 

40 bin daha talep ediyor olmamız esasında öğretmen 

açığını tamamen kapatmıyor, ücretli öğretmenlik so-

rununu çözmüyor. Öğrencinin geleceği için, eğitimin 

geleceği için ve bu ülkenin geleceği için bu sese kulak 

verilmelidir” dedi. 

Selvi, sosyal hukuk devletinin temelinin ve milletin 

beklentisinin hak sahibinin hakkını bulabilmesi ol-

duğunu ifade ederek, “Mücadeleniz haklı bir talebin 

karşılığını bulması içindir. Haklı mücadelenizde sonu-

na kadar size destek olmaya devam edeceğiz” şek-

linde konuştu. 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
toplu sözleşme görüşmeleri için son üç gün içinde ol-
duklarını hatırlatarak, “Biz çok şey istemiyoruz. Alın teri-
mizin hakkını, emeğimizin karşılığını istiyoruz. Biz adalet 
diyoruz, adalet istiyoruz. Kamu işvereninin, hükûmetin 
bütün bunlara olumlu cevap vermesi için koskoca üç gün 
var. Son günü, son anı beklemeye gerek yok” dedi. 

Tekliflerinin doğru oranı, adil olanı, haklarının gereği-
ni, Türkiye’nin gerçeğini işaret ettiğini kaydeden Yalçın, 
şunları söyledi: “Adil teklif gelmediği için, bütçeden pay 
gelmediği için bugün eylemdeyiz. Adil bir teklif gelsin, 
bütçeden pay verilsin; bugün eylem, yarın bayram olsun. 
Bizim sözümüz belli. Diyoruz ve istiyoruz ki memurun 

Atama bekleyen öğretmen 
adaylarının eylemine destek verdik

19/01/2020 

Şubat ayında yapılacak 20 bin öğretmen atamasının 

60 bin olarak gerçekleştirilmesini talep eden öğretmen 

adaylarının eylemine katıldık. Genel Sekreterimiz Latif 

Selvi, Genel Başkan Yardımcımız Mithat Sevin ve Genel 

Merkez Kadınlar Komisyonu Başkanımız Sıdıka Aydın, 

Ulus Meydanı’nda yapılan eyleme katılarak, atama bek-

leyen öğretmen adaylarına destek verdi. Burada bir ko-

nuşma yapan Latif Selvi, Türkiye’nin OECD ortalamala-

rında öğretmen başına düşen öğrenci sayısına ulaşması 

Bütçeden hakkımızı, refahtan 
payımızı istiyoruz

19/08/2021 

6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam eder-
ken, hükûmetin ilk teklifini yetersiz bularak yeni ve adil 
bir teklif beklediğimizi açıklamak için Ankara/Anadolu 
Meydanı’nda binlerce üyemizle çağrıda bulunduk. Tür-
kiye’nin dört bir yanından gelen üyelerimizle birlikte ta-
leplerimizi bir kez daha haykırdık, emeğimizi enflasyona 
ezdiren, alın terimizi görmezden gelen teklifleri kabul 
etmeyeceğimizi, bütçeden hakkımızı, refahtan payımızı 
verecek bir teklif beklediğimizi dile getirdik. 
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19 ayda makarna yüzde 37, deterjan yüzde 28 arttı. Enf-
lasyon yüzde 26, dolar yüzde 46, avro yüzde 56, altın 
yüzde 71 arttı. Peki, bunlar artarken düşen ne? Memurun 
alım gücü! Kamu görevlisinin maaşı eriyor, memurların 
geliri azalıyor, emekçilerin alım gücü tepetakla gidiyor. 
2020 Ocak ayında maaşıyla 1.917 adet simit alabilirken 
bugün ancak 1695 adet simit alabiliyor. 378 litre sıvıyağ 
alabilirken bugün 252 litreye düştü. Bütün bunlar Me-
mur-Sen’in tekliflerinin gerekçesini, dayanağını, gerçek-
çiliğini, gerekliliğini ortaya koyuyor. Biz 2022’de yüzde 
21+600 TL seyyanen zam+yüzde 3 refah payı istedik. Biz 
2023’te yüzde 17 zam+yüzde 3 refah payı istedik. Kayıp-
ların telafisini, zararların tazminini, gelir dağılımında ada-
letin tesisini mümkün kılacak teklifleri masaya sunduk” 
şeklinde konuştu. 

bütçeden hakkını, refahtan payını verecek bir sonucu el 
birliği ile üretelim. Bunun gerçekleşmesi için gereken sü-
reci de hep birlikte yürütelim. Alım gücü yükselsin istiyo-
ruz. Gelirde adalet sağlansın diyoruz. Biz memurun derdi 
azalsın, yüzü gülsün, cebi rahatlasın, maaşı yükselsin, ge-
liri artsın, morali zirve yapsın istiyoruz. Hükûmetten yeni 
ve adil teklifi bir an önce masaya getirmesini bekliyoruz.” 

Gelir dağılımında makasın açılmaması ve ülkeyi ayakta 
tutan orta sınıfın yok olmaması için toplu sözleşmenin 
oldukça önemli olduğunun altını çizen Yalçın, “Mutaba-
katsızlıkla sonuçlanan 5. Dönem Toplu Sözleşme’den bu 
yana tam 19 ay geçti. O 19 ayda neler mi oldu? 19 ayda 
kıyma yüzde 92 arttı. 19 ayda pirinç yüzde 50, simit yüz-
de 28 arttı. 19 ayda sıvı yağ yüzde 94, süt yüzde 60 arttı. 
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planlarını adım adım uygulamaya ve Filistin devletini 

adım adım yok etmeye çalışıyorlar” dedi. 

Kudüs’ün Filistin’in başkenti olduğunu söyleyen Yalçın, 

şunları söyledi: “Terör devleti İsrail’in Kudüs’te hakkı 

olamaz. Çeşitli zorbalıklarla yapılan hukuksuz hamle-

lerle ilan edildiği gibi Kudüs, İsrail’in başkenti olamaz. 

Biz Memur-Sen ailesi olarak, asla oldubittilere meydan 

vermeyecek, asla pes etmeyecek, asla Filistinli kardeş-

lerimizi yalnız bırakmayacağız. Orta Doğu coğrafya-

sında huzuru temin etmenin yolu emperyalistlerin bu 

topraklardan çekilmesidir. Üstleri de askerleri de bu 

coğrafyalardan çekilmeli ki bu topraklar huzurla bulu-

şabilsin. Yüzyıllık ihanete asla geçit vermeyeceğiz, za-

fer inananlarındır.” 

Yüzyıllık ihanete geçit vermeyeceğiz 

28/01/2020 

ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistin-İsrail meselesine 

“çözüm bulmak” iddiasıyla “Yüzyılın Anlaşması” adıyla 

açıkladığı ve büyük tepki toplayan anlaşmayı ABD Bü-

yükelçiliği önünde protesto ettik. Memur-Sen Yönetim 

Kurulu üyeleri, Memur-Sen’e bağlı sendikaların baş-

kanları, Anadolu Gençlik Derneği, Milli Gençlik Vakfı ve 

Milli Türk Talebe Birliği yöneticilerinin katıldığı eylemde 

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

Ali Yalçın, “Coğrafyamızda İsrail sorunu var. Yüzyıl önce 

büyük İsrail planı oyununu bölgemizde kuranlar, bu 
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nını yazıyorlardı. O gece cilası dökülenler, sabah darbe 

bastırılınca telaşla şehitlerin kanından rant devşirmeye 

kalktılar. Darbe bastırılınca hayal kırıklığına uğrayanlar, 

hain işgali sulandırmaya, basitleştirmeye kalkıştılar. 

‘Meydanlara çıkmayın’ diyenlerle 15 Temmuz’a ‘kontrol-

lü darbe’, ‘tiyatro’ diyenler, 29 gün boyunca tuttuğu-

muz direniş nöbetlerine burun kıvıranlar aynı tornadan 

çıkmış kurşun askerlerdir. Bunların sözü de ruhu da 

sahte.” 

Dünya direniş tarihinin bu muhteşem sahnesini karala-

mak, unutturmak isteyenlere inat 15 Temmuz’u anmayı, 

anlatmayı, o ruhu kuşanmayı sürdüreceklerinin altını 

çizen Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı: “Çünkü 15 Tem-

muz’u unutmak demek, hainlerin ihanetini, milletin di-

renişini unutmaktır. Direniş şuurunu kaybetmek, vatan 

ufkunu yitirmektir. Bu milletin üzerinde hesabı olanla-

rın, bu ülkenin geleceğine göz koyanların hesaplarını 

boşa çıkarmak, heveslerini kursaklarında bırakmak için 

15 Temmuz’u unutmayacağız ve unutturmayacağız.” 

15 Temmuz, çelikleşmiş millet 
iradesinin şanlı direnişidir

15/07/2020

15 Temmuz şanlı direnişinin dördüncü yıl dönümün-

de, o gece darbecilerin hedefi olan Ankara Emniyet 

Müdürlüğü’ne yürüdük. Şehitleri temsilen meşalelerin 

taşındığı yürüyüşün ardından Ankara Emniyeti önünde 

yaptığımız basın açıklamasıyla darbe girişimini bir kez 

daha kınadık. Eyleme Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen 

Genel Başkanı Al Yalçın, Memur-Sen Yönetim Kurulu, 

bağlı sendikaların genel başkanları ve yönetimleri ile 

üyeler katıldı. 

Yürüyüşün sonunda açıklama yapan Genel Başkan Ali 

Yalçın, 15 Temmuz’da bulunulan hain darbe girişiminin 

taşeronluğunu FETÖ’nün üstlendiğini ve planın da ok-

yanus ötesinde hazırlandığını söyledi. 

“Bu ülkenin son kurtuluş destanını kanlarımızla yazdık. 

Vatan millet denince mangalda kül bırakmayan, vatanı 

tekeline almaya kalkanlar o gece evdeydi” diyen Yalçın, 

şöyle devam etti: “Sözde antiamerikancılar, antiemper-

yalistler o gece oturanlardandı. Sözde darbe karşıtları, 

sahte demokratlar, imitasyon antikapitalistler, vatan 

millet bezirgânları. O gece hepsi evde televizyon izleyip 

darbenin neticesine göre pozisyon almanın hesabını 

yapıyorken, milletin yiğit evlatları, hesapsızlar, hasbiler 

meydanlarda, vatan savunmasında son kurtuluş desta-
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İslamofobi, o meşhur Avrupa aklını esir almış, çoğul-

culuk söylemlerinin sırçası dökülmüş ve nihayet aşırı 

sağ siyasetin ürettiği politikalar siyaseti belirler hâle 

gelmiştir” dedi. 

Yaşananların bir yok oluş cinneti olduğunu kaydeden 

Ali Yalçın, “Görünen o ki, Macron, mazlumların kanı 

ile semirmiş emperyalist coğrafyanın, en zayıf ülkesi-

nin lideri olması bakımından beyhude terör çığlıkları 

atmaktadır. Zira virüs Fransa’yı esir almıştır. Yıkılan ve 

yok olan sömürü ve onu var eden düzendir. İcra ve inşa 

edecek olansa inanan özgür insanın iradesi ve adil dün-

ya düzeni mücadelesidir. Beklenen şudur ki, sefer insa-

na mahsus, zafer imana dairdir. Uyanan bu dünyayı se-

lamlarken, gönlümüzce rahmet peygamberine salavat 

getiriyor ve bütün benliğimizle, bütün güzel sözlerin 

insicamıyla sesleniyoruz: Ya Muhammed seni seviyo-

ruz. Ya Muhammed seni seviyoruz. Ya Muhammed seni 

seviyoruz” ifadelerini kullandı. 

Küstah Macron’u protesto ettik 

27/10/2020 

Hz. Muhammed’i hedef alan karikatürlerin kamu bina-

larına yansıtılmasına izin veren ve sonrasında yaptığı 

küstah açıklamalarla İslam düşmanlığını açıkça orta-

ya koyan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u 

protesto ettik. 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirdi-

ğimiz basın açıklamalarıyla Macron’a tepki gösterdik, 

Fransız mallarına boykot çağrısında bulunduk. 

Memur-Sen ve bağlı sendikaların yönetim kurulu üye-

leri ile teşkilat mensuplarının katıldığı eylemde konu-

şan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali 

Yalçın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Avrupa’nın 

genel ruh hâlini yansıttığını söyledi. Yalçın, “Aslın-

da Macron bir görüntü. Avrupa’da birçok ülkede bir 

cinnet hâli yaşanıyor. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve 
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cari bütün iş ve işlemleri sona erdirmelidir. Türkiye, Fi-

listin halkının kendisine olan güveninin gereğini yerine 

getirmeli ve İsrail ile her tür ilişki ve iletişimi Mescid-i 

Aksa’daki tavrını bitirinceye kadar sona erdirmelidir. İs-

rail, Filistin’den çaldığı toprakları geri vermeli, Kudüs’ü 

bütünüyle terk etmeli, yerleşim görünümlü işgal ça-

balarını sona erdirmeli, Filistinli kardeşlerimizin can ve 

mal kayıpları için tazminat ödemeli ve bölgeyi en kısa 

sürede terk etmelidir” şeklinde konuştu. 

Terörist devlet İsrail’i lanetledik

11/05/2021

Siyonist İsrail’in Mescid-i Aksa’yı işgal girişimini 81 ilde 

protesto ettik. Ankara’daki eylemde, TBMM önünden 

İsrail Büyükelçiliği’ne yürüyerek terörist devlet İsra-

il’i kınadık. İsrail Büyükelçiliği önünde açıklama yapan 

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

“Mescid-i Aksa özgürleşmeden insanlık özgürleşemez. 

‘Komşusu açken tok yatan bizden değil’ iken, komşusu 

zulüm altında iken hiçbir şey yokmuş gibi yatan biz-

den olabilir mi? Mescid-i Aksa’da huzur yokken gözüne 

uyku giren, bizden değildir. İşgale tepki vermeyen, biz-

den değildir. Vahşete son vermek için söz söylemeyen, 

bizden değildir. Mescid-i Aksa’dan Siyonist barbarları 

defetmek için ter dökmeyen, bizden değildir. Siyonist 

İsrail’i durdurmaya söz veriyor muyuz? Filistin’i işgal-

den kurtarmaya söz veriyor muyuz? Filistinli kardeşle-

rimizi öldüren terörist İsrail’e had bildirmeye ses istiyo-

ruz. Kudüs’ün onuruna sahip çıkmaya, Siyonun yıldızını 

söküp atmaya söz istiyoruz. Irkçı Yahudi zorbaları Mes-

cid-i Aksa’dan çıkarmaya ant istiyoruz” dedi. 

Müslümanların ve dünyanın tüm iyi insanlarının şim-

di el ele vermeleri ve ‘sıra bizde’ demeleri gerektiğini 

belirten Yalçın, “İslam İşbirliği Teşkilatı ve üye ülkelerin 

bütünü istisnasız olarak İsrail ile diplomatik, siyasi, ti-
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manlı olarak ivedilikle ilave 40 bin öğretmen adayının 

ataması yapılmalıdır. Biz ‘140 bin öğretmen açığı var’ 

diyoruz, Millî Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen ataması 

yapıyor. Biz ‘nitelikli eğitim, güvenceli çalışma’ diyoruz, 

bakanlık ücretli öğretmenlikle ucuz işçiliğe kaçıyor. Bu 

böyle gitmez! Hükûmet bu sese kulak vermeli, öğret-

men açığı kapatılmalı, öğretmenlerimiz mesleğine ve 

ekmeğine kavuşmalıdır.”

Öğretmen açığı kapatılmalı, 
öğretmenlerimiz mesleğine ve 
ekmeğine kavuşmalıdır  

03/06/2021

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

eğitimde kalite, ülkede huzur, alın terine saygı için ek 

40 bin atama yapılması gerektiğini ifade ederek, “Gelin 

bu sese kulak verin, öğretmen açığını kapatın, ivedilikle 

ek 40 bin yeni atama yapın. Bu talebi Millî Eğitim Ba-

kanlığı kulak ardı etmemeli, Hazine ve Maliye Bakanlığı 

ipe un sermemeli, hükûmet de görmezden gelmeme-

lidir” dedi. 

Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen ve Ulus 

Meydanı’nda bir araya gelerek ek 40 bin atama talep-

lerini haykıran atama bekleyen öğretmen adaylarına 

hitap eden Ali Yalçın, bir araya gelmelerinin nedeninin 

ilave bir talepten öte, eğitimde başarı için zorunlu bir 

adımın atılması çağrısı olduğunu vurgulayarak, şunla-

rı kaydetti: “Bu amaçla, norm kadro esaslarında köklü 

değişikliğe gidilerek sadece ders saatini esas almayan, 

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 yapılarak öğ-

retmen ihtiyacı yeniden belirlenmeli; bu süreçle eş za-
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değerleme katsayı uygulaması yerine büyümenin yansı-
tıldığı, refah payının kamu görevlilerine aktarıldığı adil 
bir sistemin kuruluş startını hep birlikte verelim. Kamu 
görevlisi devletin yükü değil, gücüdür.  Her şeye zam ya-
pılırken memurun seyretmesi beklenemez. Biz, en düşük 
devlet memuru maaşının yüzde 10’undan az olmamak 
üzere seyyanen zam talebini her zemin ve şartta dile ge-
tirdik, getirmeye de devam edeceğiz” diye konuştu. 

Talepler

Eylemlerde, Ağustos ayında yapılacak olan 6. Dönem 
Toplu Sözleşme öncesinde talepler şu şekilde sıralandı: 
Ücretlere yapılacak artışın dışında, Türkiye’nin büyüme-
sinde ve gelişmesinde en çok katkıya sahip olan kamu 
görevlilerine refahtan pay istiyoruz. Kamu görevlilerine, 
enflasyon kaynaklı yaşanan ekonomik kayıpların telafisi 
için en düşük devlet memuru aylığının yüzde 10’u ka-
dar seyyanen zam yapılmasını, en düşük devlet memu-
ru maaşının da yükseltilmesini istiyoruz. Kamuda asli 
istihdamın kadrolu olmasını ve sözleşmeli personelin 
kadroya geçirilmesini istiyoruz. Yardımcı Hizmetler Sı-
nıfı’nın kaldırılarak, personelin Genel İdare Hizmetleri 
Sınıfı’na geçirilmesini istiyoruz. Siyasi iradenin 3600 ek 
göstergevaadininsınıf ve unvan ayrımı yapılmaksızın ye-
rine getirilmesini istiyoruz. Aile yardımının artırılmasını 
ve emeklilere de ödenmesini istiyoruz. Memurlara da 
Dini Bayram İkramiyesi ödenmesini istiyoruz. Ek ödeme 
oranlarında artış istiyoruz. Derece-kademe sınırlandırıl-
masının kaldırılmasını istiyoruz. Temel insan haklarından 
olan grev ve siyaset hakkının verilmesini istiyoruz.  

Artan enflasyona karşı seyyanen 
zam istedik

05/07/2021

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

son açıklanan enflasyon rakamlarının ‘evdeki hesabın 

çarşıya uymadığının bir göstergesi’ olduğunu söyledi. 

2021 yılının ikinci altı ayına ilişkin enflasyon rakamlarının 

açıklandığı günde, enflasyon rakamları ve memurun dü-

şen alım gücünü protesto etmek amacıyla 81 ilde basın 

açıklaması gerçekleştirdik. 

Ankara’daki eylemde konuşan Genel Başkan Ali Yalçın, 

mutabakatsızlıkla sonuçlanan 5. Dönem Toplu Sözleş-

mesi’nde Kamu İşvereni ve Kamu Görevlileri Hakem Ku-

rulu tarafından 2021 yılı için yüzde 3+3 zam verildiğini 

hatırlatarak, “Bugün açıklanan 1,94’lük Haziran ayı enf-

lasyon oranıyla 2021 yılı ilk altı aylık enflasyon farkı 5,45 

olmuş, böylelikle 1 Temmuz 2021 itibarıyla yüzde 8,45’lik 

bir artış olmuştur.  Bu, zam değil, enflasyon kaynaklı 

memurun kaybıdır. Hiçbir gerçeği ıskalamadan, özellikle 

enflasyon üzerinden yaşanan gelir kayıplarının tazmini 

noktasında hem sesimizi hem de sözümüzü bu meydan-

dan ve diğer 80 ilimizden yükseltiyoruz” dedi. 

Hayali enflasyon hedefleri üzerinden değil, gerçekler 

üzerinden artışların yapılması gerektiğini dile getiren 

Yalçın, “Artık enflasyon oranı bazlı güncelleme/yeniden 
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Dünyadaki gelir adaletsizliğine dikkat çeken Yalçın, 26 

kişinin servetinin dünya nüfusunun en yoksulunu oluş-

turan dünyanın yarısının servetine eşit olduğunu, öte 

yandan 2018 yılında en zenginlerin servetlerini günde 

2,5 milyar dolar arttırdığını dile getirerek, “İşte böyle 

bir zeminde emek kesimi bugünkü şiddete, savaşa, 

teröre karşı bütün dünya sathında inisiyatif almalı ve 

köhne dünya düzenine karşı sesini ve sözünü her za-

mankinden fazla yükseltmelidir. Sorunu çözmek için 

değil, sorunu gizlemek için örgütlenmiş kurumlar, sö-

mürü düzeninin sebep olduğu bugünkü savaşı, şiddeti, 

terörü çözmeyecektir. İnsanın emeğini sömüren, insa-

nı ve emeğini çıkara tahvil eden bir anlayışın ürettiği 

sorunların, yine bu anlayış çerçevesinde örgütlenmiş 

kurumlar tarafından çözüleceğine inanmamızı bizden 

kimse beklemesin. Öyleyse ‘Dünya beşten büyüktür’ 

iradesine sahip çıkıyoruz. Sadece sahip çıkmakla kal-

mıyoruz, ‘Dünya beşten, emek sermayeden büyüktür’ 

diyerek bu sistemi kuran gizli özneyi deşifre ediyoruz” 

şeklinde konuştu. 

3600 ek göstergede kapsam genişletilmelidir 

“Bizim beklentimiz, bütçe imkânları ve disiplinini ma-

zeret olarak göstermeyen; ‘enflasyon yükselir’ tasasını 

masaya yansıtmayan, aksine milletin kasasını millete 

hizmet için ter döken kamu görevlilerine açan ve hak-

Emeğin şanlı direnişçileri Urfa’da  
bir araya geldi

01/05/2019

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın, emeğin merkeze alındığı adil bir dünyanın müm-
kün olduğunu belirterek, “Akıl ve alın terini aziz bilen 
emek örgütleri olarak kaos ve savaş stratejilerine karşı, 
üretimin öznesi emeğin sözünü yükselterek, bütün in-
sanlığın özgürlüğünü ve barışını savunuyoruz. İnsanlık 
özgürlükle kucaklaşana kadar susmayacağız. Dünya, 
barış ve huzura kavuşana kadar durmayacağız. Çünkü 
biz insanlığız. Çünkü biz, insanı insan yapan emeğin sa-
vunucularıyız. Yılmayacağız, usanmayacağız, ötekisi ol-
mayan ‘adil bir dünya’ kurulana kadar çalışacağız” dedi. 

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Memur-Sen ve 
Hak-İş’in birlikte düzenlediği kutlama Şanlıurfa’da ger-
çekleştirildi. İşçiler ve kamu görevlileri, omuz omuza 
vererek güvenceli istihdam, insan onuruna yakışır ücret, 
vergi yükünün azaltılması mesajını verdi. On binlerce 
Memur-Sen ve Hak-İş üyesinin doldurduğu alanda ger-
çekleştirilen programa Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut 
Arslan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel 
Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Hak-
İş Onursal Genel Başkanı Salim Uslu katıldı. 

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
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Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları tüm 

kurumlarda açılmalıdır. Emekliye ayrılan kamu görev-

lileri, aile yardımı ödeneği almaya devam etmelidir. 

Gelir vergisinde oran yüzde 15’e sabitlenmelidir. Kamu 

görevlilerine, emeklilerde olduğu gibi, dini bayram ik-

ramiyesi verilmelidir. Harcırahlar, günün şartlarına göre 

belirlenmelidir. İzinler iş günü esasına göre verilmelidir. 

Kamu personel sisteminde sıkıntı olan performans, 

rotasyon gibi uygulamalara son verilmelidir. Mazerete 

dayalı tayin talepleri öncelikli olarak değerlendirilmeli-

dir. İnsanlar eşi ile işi arasında tercihe zorlanmamalıdır. 

Devlet memurlarına siyaset ve grev hakkı tanınmalıdır. 

Şimdi ekonomiyi orta gelir tuzağından kurtarma, kamu 

görevlilerinin, emekçilerin mali kayıplarını onarma za-

manıdır.” 

ları kadar maaş zammını bordrolara yansıtan bir Kamu 

İşvereni iradesinin masaya değer, önem vermesidir” 

diyen Yalçın, ek gösterge konusunda kapsamın geniş-

letilmesi, 3600’ün kapsamının bir an önce netleşmesi 

gerektiğini belirterek, diğer unvan ve kadrolarda görev 

yapanların da ek gösterge düzenlemesine dâhil edil-

mesini, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak genel 

idare hizmetleri sınıfına alınmasını ve ek gösterge kap-

samına dâhil edilmesini istedi. 

Sözleşmeli personel istihdamına da değinen Yalçın, 

sözleşmeli personele yaşatılan ailesi ve çocuklarından 

ayrı kalma dramının da Türkiye’ye yakışmadığının altını 

çizerek, sözleşmeli personelin aynı işi yapan kadrolular-

dan daha düşük maaş almasının da daha yüksek sosyal 

güvenlik primi ödemek zorunda kalmasının da güçlü ve 

adil Türkiye iradesine yakışmadığını vurguladı. Yalçın, 

“Sözleşmeli personel statüsü kaldırılarak bütün kamu 

görevlilerinin kadrolu olması sağlanmalı, anne babalar 

çocuklarının ve eşlerinin yanına yollanmalıdır” ifadele-

rini kullandı. 

Beklentilerimiz 

Genel Başkan Ali Yalçın, sözlerini, kamu görevlilerinin 

beklentilerini sıralayarak tamamladı: “Kamu görevlile-

rinin bütçeden aldığı pay artmalı ve işe alımda haksız-

lıklara yol açan mülakat sistemi gözden geçirilmelidir. 
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forunu dağıtmak, insanlara umut olmak için güçlü bir 

ses vermek, söz söylemek gerektiğini düşündüklerini 

ifade eden Yalçın, “Bu noktada pandemi sürecinin ilk 

günlerinden itibaren bizler de kapasitemizi test edi-

yoruz ve mücadeleyi diri tutmak adına gayret göste-

riyoruz. Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın 

örgütleriyle toplantılar için telekonferans sistemini 

devreye soktuk. Yine konfederasyonumuza bağlı Eği-

tim-Bir-Sen, telekonferans sistemi ile uluslararası top-

lantılar düzenleyerek, gündemi diri tuttu. Hakeza diğer 

örgütlerimiz de kendi bünyelerinde güçlü bir kriz yöne-

timi gösterdi. Çünkü süreci ıskalayamazdık, mücadeleyi 

diri tutmak durumundaydık. Zira önümüzdeki sürece 

ilişkin söz söylemek, politika geliştirmek işte bu şuur 

uyanıklığıyla mümkündür” dedi. 

Kovid-19’u merkeze alan kriz söylemlerine itibar edil-

memesi gerektiğini belirten Yalçın, “Hatta kovid-19 

milat değildir. Evet, yeni bir hayata uyanacağız belli. 

Fakat bu hemen bugün ortaya çıkmış bir durum değil-

dir. Eğer bir felaketten, bir kıyametten bahsediyorsak, 

hem son yıllarda yaşadığımız olayları doğru okuyup 

çözümlemeliyiz hem de alttan alta yaşanan çözülmeyi 

görmeliyiz. Biz, Memur-Sen olarak son yıllarda gerek 

yerel gündemimizde gerekse küresel ölçekte hep bu 

konuyu diri tuttuk. ILO gündemi ile kendi gündemimi-

zi örtüştürerek, böylesi bir kriz anaforunda işin gele-

ceğini, saygın işi ve emeği merkeze alan anlayışımızı 

Yaşasın emek, yaşasın dayanışma

01/05/2020

Her yıl Anadolu’nun çeşitli meydanlarında ve illerinde 

coşku ile kutladığımız 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gü-

nü’nü bu yıl virüs salgını nedeniyle uluslararası online 

olarak kutladık. Emeğin ve adil bölüşümün güçlü çağ-

rısının bu yıl da dile getirildiği uluslararası konferansla 

yedi kıtadan emek örgütleri bir araya geldi. 

Uluslararası “Pandemi Sürecinde Emek Dünyası, Pan-

demi Sonrasında Çalışma Hayatı” konferansı online ola-

rak yapıldı. Açılışta Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Ge-

nel Başkanı Ali Yalçın, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Sudan İşçi Sendikaları 

Federasyonu Genel Başkanı Yousif Ali Abdelkarim birer 

konuşma yaptılar. 

“1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tarihinde ilk defa 

kitlelerin katılımı olmadan kutlanıyor” diyerek sözlerine 

başlayan Ali Yalçın, pandemi nedeniyle dünya ölçeğin-

de yaşanan mesafe zorunluluğunun, bu sene alanların, 

meydanların boş kalmasına sebep olduğunu söyledi. 

Küresel ölçekte yaşanan bir nevi büyük kapatılmaya 

rağmen, kendi gündemlerini diri tutmak ve emeğin sö-

zünü her şartta dile getirmek, hatta oluşan korku ana-
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gündemin öznesi haline getirmek için çaba harcadık” 
şeklinde konuştu.  

Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı: “Bugün niceliksel 
tedbirlerin çözüm olmayacağını hepimiz biliyoruz artık. 
Bu noktada güçlü bir inisiyatif alarak, değişim ve dö-
nüşümün yönünü belirleyecek stratejiler üzerine konuş-
malıyız. İşte bu ‘1 Mayıs gündemi bu olmalı’ dedik. İnisi-
yatif günü olsun istedik, emeğin küresel dayanışmasını 
güçlendirerek, yeni döneme ilişkin emek kesimi başta 
olmak üzere bütün insanlığa güçlü bir umut mesajı ver-
meliyiz, diye düşündük. Bu vesileyle, bu seneki 1 Mayıs 
emek ve dayanışma günü insanlığa umut olsun. Yaşasın 
emek! Yaşasın dayanışma.” 

Konuşmalardan sonra konferansa geçildi. Uluslararası 
“Pandemi Sürecinde Emek Dünyası, Pandemi Sonrasın-
da Çalışma Hayatı” konferansına 7 kıtadan birçok emek 
örgütü temsilcisi katıldı. Programda, “Pandemi Süre-
cini Emekle Aşmak: Ön Cephede Çalışanlar”, “Krizleri 
Emeği Merkeze Koyarak Nasıl Aşarız?”, “Propagandalar 
ve Gerçekler: Pandemi Sonrası Sendikaları Neler Bekli-
yor?”, “Pandemi Sonrası Sosyal Diyaloğun Yeniden ve 
Daha Güçlü İnşası”, “Daha Adil Bir Dünyaya Giden Yol-
da Sendikalara Düşen Görevler” başlıklarıyla sunumlar 
gerçekleştirildi. 

Toplantının sonunda, uluslararası 1 Mayıs bildirisi yayın-
ladı. 
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Hak-İş Genel Başkanı Arslan’dan  
sendikamıza ziyaret 

26/02/2019

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Eğitim-

Bir-Sen’i ziyaret ederek, 6. Olağan Genel Ku-

rul’da güven tazeleyen Genel Başkan Ali Yalçın’ı 

ve yönetim kurulunu tebrik etti. Yeni dönemin 

hayırlı çalışmalara vesile olmasını dileyen Arslan, 

“Konfederasyon olarak, kuruluşunda katkımız 

bulunan Eğitim-Bir-Sen’in genel yetkili sendika 

olması, sendikacılıkta ilklere imza atması, hak-

sızlıklara, yasaklara karşı verdiği mücadele ve 

eğitim çalışanları adına elde ettiği kazanımlar 

bizleri ziyadesiyle sevindirmektedir. Duruşuyla, 

nitelikli çalışmalarıyla, sonuç alıcı eylemleriyle 

gurur duyduğumuz Eğitim-Bir-Sen’in daha da 

iyi işler yapacağına inanıyorum” dedi. 

Genel Başkan Ali Yalçın, ziyaretinden dolayı Ars-

lan’a teşekkür ederek, yeniden Hizmet-İş Başka-

nı seçilmesinden dolayı Arslan’ı tebrik etti. Yal-

çın, genel kurul sonucunun Hak-İş’e, Hizmet-İş’e, 

çalışma hayatına, emekçilere ve ülkemize hayırlı 

olmasını diledi. Hak-İş’i ve bağlı sendikalarını 

kardeş kuruluşlar olarak gördüklerini kaydeden 

Yalçın, dayanışmaya, birlikte hareket etmeye 

devam edeceklerini söyledi. Ali Yalçın, Eğitim-

Millî Eğitim Bakanlığı’ndan   
sendikamıza ‘hayırlı olsun’ ziyareti  

19/02/2019  

Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü 

Hamza Aydoğdu, Temel Eğitim Genel Müdürü 

Cem Gençoğlu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür 

Vekili Galip Gülmez ve beraberlerindeki heyet 

ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baş, 

Eğitim-Bir-Sen’i ziyaret etti. 6. Olağan Genel Ku-

rul’da yeniden seçilen Genel Başkan Ali Yalçın’ı 

ve yönetim kurulunu tebrik eden heyet, yeni dö-

nemin hayırlı olması temennisinde bulundu. 

Ali Yalçın, ziyaretlerinden dolayı heyetlere te-

şekkür etti. Yalçın, eğitim alanına ilişkin çalışma-

lar yaparken, eğitim çalışanlarının mali, özlük ve 

sosyal haklarının iyileştirilmesi için ter akıtırken, 

vesayetin izlerinin silinmesinde de ciddi katkıla-

rı olan bir sendika olduklarını kaydederek, “İs-

tişareye önem veren, dava ruhu olan, başladığı 

noktadan bugüne kadar çizgisinden sapmayan, 

istikametini yitirmeyen bir teşkilat olarak, bu is-

tikametimizi, duruşumuzu sürdüreceğiz” dedi. 

Yalçın, ziyarette heyete “Eğitim-Bir-Sen Tarihi”ni 

hediye etti.

A. ZİYARETLERİMİZ
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı 
Erbakan’dan ziyaret 

27/02/2019

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Er-

bakan, Eğitim-Bir-Sen’i ziyaret ederek, yeniden 

seçilen Genel Başkan Ali Yalçın’a ve yönetim 

kuruluna ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti. Eğitim-

Bir-Sen’in çalışmalarını yakından takip ettiğini 

belirten Erbakan, “Eğitim-Bir-Sen’in eğitim sis-

temine ilişkin çalışmalarını, eğitim çalışanlarının 

sorunlarının çözümünün sağlanmasındaki kat-

kılarını, yasaklara karşı verdiği mücadeleyi, hak, 

emek ve özgürlükler için akıttığı teri, harcadığı 

çabaları biliyor ve takdir ediyorum” dedi. 

Genel Başkan Ali Yalçın, Fatih Erbakan’a ziyare-

ti için teşekkür etti. Yalçın, hak, emek, özgürlük 

mücadelelerini; mazlumların, mağdurların, ye-

timlerin sesi olma misyonlarını kararlılıkla sürdü-

receklerini kaydetti.

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı 
Özer’den ziyaret  

11/03/2019 

Millî Eğitim Başkan Yardımcısı Mahmut Özer, 

Eğitim-Bir-Sen’i ziyaret ederek, Genel Başkan 

Ali Yalçın’a ve Yönetim Kurulu’na, yeniden se-

çilmelerinden dolayı ‘hayırlı olsun’ temennisinde 

bulundu. Eğitim gündemine dair değerlendir-

melerin de yapıldığı görüşmede, Ali Yalçın ve 

ekibine yeni dönemde başarı dileklerini ileten 

Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, Genel Baş-

kan yardımcıları Ramazan Çakırcı, Mithat Sevin, 

Atilla Olçum ve Memur-Sen Genel Başkan Yar-

dımcısı Mehmet Emin Esen’in de hazır bulundu-

ğu ziyarette, Mahmut Arslan’a “Eğitim-Bir-Sen 

Tarihi”ni takdim etti.

HÜDA PAR’dan ziyaret 

26/02/2019

HÜDA PAR Genel Sekreteri Şahzade Demir, 

Eğitim-Bir-Sen’i ziyaret ederek, 6. Olağan Ge-

nel Kurul’da güven tazeleyen Genel Başkan Ali 

Yalçın’a ve yönetim kuruluna ‘hayırlı olsun’ dilek-

lerini iletti. Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif 

Selvi, Genel Başkan yardımcıları Ramazan Ça-

kırcı, Mithat Sevin, Hasan Yalçın Yayla ve Atilla 

Olçum’un da hazır bulunduğu ziyarette, Yalçın’ı 

ve yönetim kurulunu, yeniden seçilmelerinden 

dolayı tebrik eden Demir, Eğitim-Bir-Sen’in ça-

lışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, 

“Attığınız adımlar, geliştirdiğiniz fikirler, eğitime 

katkı sunmaya yönelik hamleleriniz son derece 

kıymetlidir. Çalışmalarınızın devamını bekliyor, 

yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 

Ali Yalçın, ziyaretleri için Demir’e teşekkür ede-

rek, ülke için, eğitim çalışanları, kamu görevlileri, 

mazlum ve mağdurlar, yetimler için, şimdiye ka-

dar olduğu gibi, bundan sonra da ellerinden ge-

leni yapacaklarını, yeni ufuklardan yeni umutlara 

kararlılıkla yol alacaklarını söyledi.
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Ali Yalçın, ziyaretin kendisini memnun ettiği-

ni belirterek, heyete teşekkür etti. Mazlumun, 

mağdurun, masumun, yetimin sesi; nitelikli çalış-

maların ve kazanımların adresi olduklarını ifade 

eden Yalçın, “Daha iyi bir eğitim için, eğitim çalı-

şanlarının işinin başına sorunlarından arınmış bir 

şekilde gidebilmeleri için, geçmişte olduğu gibi, 

bugün de yarın da üzerimize düşeni yapacak, 

elimizi taşın altına koyacağız” dedi. 

Hizmet-İş’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde 
bulunduk 

05/04/2019 

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

Yalçın, Hizmet-İş’in 13. Olağan Genel Kurulu’nda 

yeniden Genel Başkan seçilen Mahmut Arslan’ı 

ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun’ dileğinde bulundu. 

Çalışma hayatı ve sendikal faaliyetlerle ilgili de-

ğerlendirmelerin de yapıldığı ziyarette Ali Yalçın, 

Hak-İş ve Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Ars-

lan’a ve Genel Yönetim Kurulu’na yeni dönemde 

de başarılar diledi. 

Özer, Eğitim-Bir-Sen’in önemli çalışmalara imza 

attığını, bu güzel ve hayırlı işlerin devamı etme-

sini diledi. 

Genel Başkan Ali Yalçın, ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile getirerek, Özer’e teşekkür etti. 

Hak, emek ve özgürlük mücadelesinin bayrağı-

nı kaldıkları yerden dalgalandırmak için ellerin-

den geleni yapacaklarını belirten Yalçın,“Eme-

ğin değerini artıracak yeni alternatifler üretme 

çabasıyla yolculuğumuzu sürdürecek; doğruyu 

söylemeye, yanlışı göstermeye, çalışmalarımızla, 

önerilerimizle, söylem ve eylemlerimizle çözüme 

katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi. 

Ziyarette, Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif 

Selvi, Başkan yardımcıları Mithat Sevin, Hasan 

Yalçın Yayla ve Atilla Olçum da yer aldı. 

Özcan ve Cerrah’tan sendikamıza  
ziyaret

12/03/2019

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve 

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Se-

lim Cerrah, Eğitim-Bir-Sen’e ziyarette bulundu. 

6. Olağan Genel Kurul’da güven tazeleyen Genel 

Başkan Ali Yalçın’a ve Yönetim Kurulu’na, yeni 

görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulu-

nan Hakan Han Özcan ve Selim Cerrah, çalış-

malarıyla takdir toplayan Eğitim-Bir-Sen’e yeni 

dönemde muvaffakiyetler diledi. 
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Bakan Selçuk’la eğitim gündemini 
görüştük 

14/05/2019 

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

Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Sel-

vi ile birlikte, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u 

ziyaret ederek, eğitim ve eğitim çalışanlarının 

gündemine dair başlıkları görüştü. Yalçın, so-

runların bir an evvel giderilmesi, verilen sözlerin 

daha fazla zaman geçirilmeden yerine getirilme-

si gerektiğini ifade ederek, soru işareti oluşturan 

çalışmalara ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi-

ni, belirsizliklerin ivedilikle ortadan kaldırılmasını 

istedi. 

Meslek kanunu ile ilgili çalışma tamamlanarak  

hayata geçirilmelidir 

2023 Eğitim Vizyonu’nda, Öğretmenlik Mes-

lek Kanunu’nun çıkarılacağının ifade edildiğini 

hatırlatan Ali Yalçın, “Aradan uzun bir zaman 

geçti. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili nasıl 

bir çalışmanın yürütüldüğüne ilişkin kamuoyuna 

yansıyan bir bilgi yok. Başta öğretmenler olmak 

üzere, eğitim paydaşları ve kamuoyu kanun tas-

lağının içeriğini, ne zaman tamamlanarak Mec-

lis’e gönderileceğini merak etmektedir. Sendika 

olarak, konuyla ilgili görüşlerimizi açıklamış ve 

yetkililere iletmiştik. Çalışmanın, beklentileri kar-

şılayacak şekilde tamamlanarak hayata geçiril-

mesi elzemdir” dedi. 

Mahmut Arslan, ziyaretten duyduğu memnuni-

yeti dile getirerek, Yalçın’a teşekkür etti. Hak-İş 

Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette, Eği-

tim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi ve Genel 

Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa, Hizmet-İş Ge-

nel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan 

yardımcıları Mehmet Keskin, Halil Özdemir, Celal 

Yıldız ve Genel Sekreter Ali Rıza Yılmaz da hazır 

bulundu.

Özel Öğretim Kurumları    
Genel Müdürü Yıldız’dan ziyaret 

11/04/2019

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Dr. Mu-

ammer Yıldız, beraberindeki heyetle birlikte, 

Eğitim-Bir-Sen’i ziyaret ederek Genel Başkan Ali 

Yalçın ile bir görüşme yaptı. Eğitim-Bir-Sen Ge-

nel Sekreteri Latif Selvi, Genel Başkan yardımcı-

ları Şükrü Kolukısa ve Hasan Yalçın Yayla’nın da 

hazır bulunduğu ziyarette, Dr. Muammer Yıldız, 

Yalçın’a ve Yönetim Kurulu’na yeni dönemin ha-

yırlı olmasını diledi. 

Genel Başkan Ali Yalçın, ziyaretten dolayı Yıl-

dız’a teşekkür etti. Eğitim-Bir-Sen’in, eğitime, 

eğitim çalışanlarının sorunlarının giderilmesine, 

çalışma şartlarının iyileştirilmesine, hak ve men-

faatlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik 

çabalarının artarak devam edeceğini ifade eden 

Yalçın, “Amacımız ve hedefimiz, iyiye, doğruya 

katkıda bulunmak; sorunların çözümünü, haksız-

ların, adaletsizliklerin giderilmesini sağlamaktır” 

dedi. 
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taç olduğunu, daha önce tartışılan ‘5. sınıfların 

hazırlık sınıfı olması’ gibi bir hedeflerinin olup 

olmadığı konusunda, belirsizliklerin giderilmesi 

anlamında, eğitim çalışanlarının ve kamuoyunun 

bilgilendirilmesi gerektiğini kaydetti. 

Bakan yardımcılarına ve genel müdürlere  

ziyaret 

Ali Yalçın ve Latif Selvi, Millî Eğitim Bakan yar-

dımcıları İbrahim Er, Mahmut Özer, Mustafa Saf-

ran, Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, 

Yükseköğretim ve Yurt Dışı Genel Müdürü ve 

Ortaöğretim Genel Müdür Vekili Yusuf Büyük ve 

Teftiş Kurulu Başkanı Atif Ala’yı da ziyaret ede-

rek, Eğitim Vizyonu’nda yer alan konular başta 

olmak üzere, eğitime gündemine ilişkin istişare-

lerde bulundu. 

Öğretmen yer değiştirme sisteminde adalet  

sağlanmalıdır

Öğretmen yer değiştirme sisteminde adaletin 

sağlanması gerektiğini vurgulayan Yalçın, “İl içi, 

il dışı ve mazerete dayalı yer değişikliklerindeki 

takvime bağlı adaletsiz uygulamalar eğitim ça-

lışanlarını ve ailelerini mağdur etmektedir. Bu 

nedenle, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme 

Yönetmeliği’nde gerekli düzenlemeler yapılmalı 

ve atama takvimleri adaleti sağlayacak ve mağ-

duriyetleri ortadan kaldıracak şekilde yeniden 

düzenlenmelidir” şeklinde konuştu. 

Ders çeşitliliği azaltılırken, yeni sorunlara yol  

açılmamalıdır 

Hem Vizyon Belgesi’nde hem de kamuoyuna 

yapılan birçok açıklamada ortaöğretimdeki ders 

çeşitliliğinin azaltılacağının, 5-6 derse indirilece-

ğinin ifade edildiğini söyleyen Yalçın, şöyle ko-

nuştu: “Bu konudaki çalışmaların hangi aşamada 

olduğu, nasıl bir ortaöğretim sistemi tasarlan-

dığı, ders çeşitliliğinin azaltılması durumunda, 

artık verilmeyecek derslerin öğretmenleri için 

ne yapılacağı, saati artan dersler için öğretmen 

ihtiyacının nasıl kapatılacağı, genel olarak ders 

saatleri değiştiğinde öğretmen normlarının dü-

zenlenmesi için neler yapılacağı, dahası, önü-

müzdeki yıldan itibaren uygulamak istendiğinde, 

ortaöğretim müfredatı ve ders kitapları ile ilgili 

çalışmaların ne zaman ve nasıl tamamlanacağı 

gibi birçok soru cevaplanmayı beklemektedir.” 

Yabancı dil öğretiminin dönüştürülmesi  

konusunda kamuoyu bilgilendirilmelidir 

Yalçın, yabancı dil öğretiminin dönüştürüleceği-

nin ve bu konuda geniş bir pilot uygulama ya-

pılacağının geçen Eylül ayında ve 2019 Mayıs 

ayı başında dile getirildiğini söyleyerek, bunun-

la tam olarak neyin kastedildiğinin izaha muh-
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kadro sayılarında değişiklik ve buna dayalı öğ-

retmen kitlesinin dışa dönük tepkisidir” diye ko-

nuştu. 

Önerilen yeni ortaöğretim sistemi sürecin  

başına dönülerek masaya yatırılmalı 

Önerilen yeni ortaöğretim sisteminin sürecin 

başına dönülerek masaya yatırılmasının, katkı ve 

katılıma açık süreçlerle birlikte konuşulmasının, 

planlanmasının ve ortak kabulle uygulanmasının 

eğitim noktasında ihtiyaç duyulan büyük başarı 

için örnek ve elzem bir tavır olacağını ifade eden 

Yalçın, bunu yanı sıra, şube müdürlerinin bölge 

hizmetine bağlı yer değişikliği sürecinin iki yıl-

dır ertelenmesi nedeniyle oluşan mağduriyetin 

giderilmesi, bu ertelemeden kaynaklı süre uza-

tımının bölge hizmeti süresinin tespiti sürecinde 

dikkate alınması; yöneticilikte dört ve sekiz yıllık 

görev süreleri sona erecek olanların sınav puanı-

na dayalı ilk defa yönetici görevlendirme süreci-

ne de başvurabilmeleri; sözleşmeli öğretmenlik-

te kadroya geçiş sürecinde 2023 Vizyon Belgesi 

çerçevesinde verilen ve büyük bir beklenti oluş-

turan sözlerin yerine getirilmesi gibi sorunlar da 

görüşme Bakan Selçuk’a iletildi. 

Kamuda sözleşmelilik bitmeli, aileler 
birleşmeli

26/07/2019 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı 

Ali Yalçın, istihdamda güçlük çekilen bölgelerde 

‘Yeni Orta Öğretim Tasarımı:   
Ön Değerlendirme’ raporunu   
Bakan Selçuk’a takdim ettik 

30/05/2019

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı 

Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardım-

cısı Atilla Olçum ile birlikte Millî Eğitim Bakanı 

Ziya Selçuk’u ziyaret etti. Yalçın, görüşmede, 

Bakan Selçuk’a “Yeni Orta Öğretim Tasarımı: 

Ön Değerlendirme” başlıklı raporu takdim etti. 

Yalçın, yeni orta öğretim tasarımına ilişkin de-

ğerlendirmelerinin yanında eğitim çalışanlarının 

sorunlarından bazı başlıkları da Bakan Selçuk’a 

iletti. Sorunların bir an evvel giderilmesi, verilen 

sözlerin daha fazla zaman geçirilmeden yerine 

getirilmesi gerektiğini ifade ederek, soru işareti 

oluşturan çalışmalara ilişkin kamuoyunun bilgi-

lendirilmesini, belirsizliklerin ivedilikle ortadan 

kaldırılmasını istedi. Önerilen sistem ile ilgili en 

önemli ve temel belirsizliğin, sistemin hangi okul 

türlerinde uygulanacağına dair bir açıklama ya-

pılmamış olması olduğunu belirten Yalçın, “Yeni 

modelle birlikte İmam Hatip, meslek ile fen ve 

sosyal bilimler liseleri gibi lise türlerinin de orta-

dan kalkacağı konusunda bir kaygı ve belirsizlik 

hâkim.” dedi.  

Açıklanan sistemin ders sayısını azaltma yönüy-

le doğru bir amaca yönelik olmakla birlikte yön 

ve yöntem yanlışlığı içerdiğini vurgulayan Yalçın, 

“Türkiye’nin öğretime ayırdığı yıllık süre ve gün 

sayısı OECD ortalamasıyla uyumludur. Açıkla-

nan sistemin içeriği uygun olmamakla beraber 

ders sayısının azaltılması yaklaşımını olumlu bu-

luyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. Zorunlu, 

haklı ve bilimsel bir gerekçeye dayanmaksızın 

ders ve ders saati sayısında ani değişikler yap-

manın fiziki imkânlar ile insan unsuru bakımın-

dan etkinlik ve verimlilik riskleri oluşturacağı-

nı belirten Yalçın, “En net risklerden biri norm 
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Sözleşmeli öğretmenlere yer   
değişikliği hakkı verilmesi konusunu  
bakanlıkla görüştük 

30/07/2019

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, Genel 

Başkan yardımcıları Hasan Yalçın Yayla ve Atilla 

Olçum, sözleşmeli öğretmenlerin kadro ve ma-

zerete bağlı yer değişikliği sorunlarının çözümü 

için Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran 

ile bir görüşme gerçekleştirdi. Latif Selvi, görüş-

mede, sözleşmeli öğretmenlerin hizmet süresi-

ni dört yıldan üç yıla, kadroya atanma sonrası 

yer değişikliği talep sürelerini iki yıldan bir yıla 

indiren yasal düzenlemenin olumlu ve önemli 

bir adım olduğunu fakat sorunu bütünüyle çöz-

mediğini, sadece çalışma sürelerinde kısmi bir 

iyileştirme sağladığını, asıl çözümün sözleşme-

li öğretmenlerin kadroya geçirilmesi olduğunu 

söyledi. 

Üç yıl hizmet süresini tamamlayan öğretmenle-

re, Ağustos ayında mazerete bağlı yer değişikliği 

hakkı tanınması, mevzuatın arkasına sığınılarak 

sorunu çözmeye yönelik adım atmaktan imtina 

edilmemesi gerektiğini ifade eden Selvi, “Söz-

leşmeli öğretmenlerin hizmet süresini üç yıla 

indiren düzenleme sonrası mazerete bağlı yer 

değişikliği hakkı tanınması noktasındaki haklı ve 

yerinde beklenti bir an önce karşılanmalı; eşlerin 

ve çocukların aynı çatı altında bir araya gelebil-

mesi için ivedi karar alınmalı ve hayata geçiril-

melidir. Eğitimin verimliliğinin ve niteliğinin art-

ması için bu çok önemli bir karar olacaktır” dedi. 

görev yapan sözleşmeli öğretmenlerle ve diğer 

kamu görevlileriyle Eğitim-Bir-Sen Genel Merke-

zi’nde bir araya geldi. 

Yalçın, yaptığı konuşmada, “Kamuda sözleşme-

lilik bitmeli, aileler birleşmeli. Sözleşmeli istih-

dama başvurulduğu tarihten bu yana kamuda 

keşmekeş bir durum var. İçinden çıkılamayan 

bir durum söz konusudur. Sorunlar her geçen 

gün artıyor. İnsanlar temel haklarından mahrum 

kalıyor, aileler parçalanıyor. Kendisine emanet 

edilen çocukları eğiten öğretmenlerimiz kendi 

çocuklarının yüzünü görmüyor, ebeveynlik gö-

revlerini yerine getiremiyor. Biz bu durumu her 

toplu sözleşmede inatla ve ısrarla masaya taşı-

yoruz. Sözleşmeli istihdam başından beri karşı 

olduğumuz bir istihdam türü. Sizlerin aile bütün-

lüğünün sağlanması ve özlük haklarınızın iyileşti-

rilmesi için her zaman olduğu gibi bundan sonra 

da çalışmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki 

süreçte kamuda sözleşmeli istihdam modelinin 

kaldırılması için sizlerle birlikte sendikal müca-

delemizi sürdüreceğiz” dedi. 

Eğitim-Bir-Sen Hukuk ve Toplu Sözleşmeden 

Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın 

Yayla da bir konuşma yaparak, tek ve kalıcı çö-

zümün sözleşmeli istihdamın tamamen kaldırıl-

ması olduğunu söyledi. 
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törü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı’yı ziyaret ederek, 

“hayırlı olsun” dileklerini iletti. Ali Yalçın, eğitim 

ve çalışma gündemine ilişkin istişarelerin de ya-

pıldığı ziyarette, Aydınlı’ya yeni görevinde başa-

rılar diledi.

Çocukları dağa kaçırılan annelere  
ziyaret 

12/09/2019

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

Yalçın, çocuklarının dağa kaçırılması nedeniyle 

HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki otur-

ma eylemi yapan annelere destek ziyaretinde 

bulundu. Oturma eylemiyle çocuklarına ulaşmak 

isteyen 24 aile ile bir araya gelen Yalçın, cesa-

retlerinden dolayı aileleri tebrik ederek, eylemin 

başarıya ulaşacağına inandığını söyledi. Ailelerin 

yanlarında olduklarını ifade eden Yalçın, “Ben bu 

süreci adım adım takip ediyor, buradaki insan-

ların duygularına ortaklık ettiğimi bu vesileyle 

ifade ediyorum. Türkiye terörden çok çekti, çeki-

yor. Başladığı tarihten bu yana 20 bin çocuk te-

İLKSAN’dan ziyaret 

06/08/2019 

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım 

Sandığı (İLKSAN) Yönetim Kurulu Başkanı Tun-

cer Yılmaz, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel 

Başkanı Ali Yalçın’ı ziyaret etti. Eğitim-Bir-Sen 

Genel Sekreteri Latif Selvi, Genel Başkan yar-

dımcıları Ramazan Çakırcı, Mithat Sevin, Şükrü 

Kolukısa, Hasan Yalçın Yayla ve Atilla Olçum’un 

da hazır bulunduğu ziyarette, Tuncer Yılmaz, 

Ali Yalçın ve yönetimine görevlerinde başarılar 

diledi. Yılmaz, İLKSAN olarak yaptıkları çalışma-

lar, yürüttükleri projelerve gelecek planlamaları 

hakkında bilgi paylaşımında bulundu. 

Genel Başkan Ali Yalçın, ‘hayırlı olsun’ ziyaretin-

den dolayı Yılmaz’a teşekkür etti. Yalçın, “Birçok 

üyesinin de üyemiz olduğu Sandık’ın yaptığı ça-

lışmaları takip ediyoruz. Üyelerimizin haklarını 

savunmaya, sorunlarının çözüme kavuşturulma-

sı için elimizden geleni yapmaya devam edece-

ğiz” dedi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
Rektörü Aydınlı’ya ziyaret 

03/09/2019 

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

Yalçın ve Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif 

Selvi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rek-
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öğreticiler, bir yandan da kurs için yer temini, te-

mizlik ve ısınma dâhil bütün problemleri kendi 

imkânlarıyla çözmeye çalışmaktadır” dedi. 

Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda yakla-

şık 30 yıldır çalıştırılan kadrosuz usta öğreticile-

rin statülerinin belirlenmesi ve iyileştirilmesi yö-

nünde herhangi bir gelişme olmaması nedeniyle 

ciddi hak kayıplarının yaşandığını dile getiren 

Selvi, kadrosuz usta öğreticilerin sorunlarına bir 

an evvel çözüm bulunması gerektiğini sözlerine 

ekledi.

‘Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet’ 
çalışmamızı İşler’e ve Muş’a takdim 
ettik 

21/11/2019 

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi ve 

Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum, TBMM 

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 

Başkanı Emrullah İşler ve AK Parti Grup Başkan 

Vekili Mehmet Muş’u ziyaret etti. Selvi, eğitim 

çalışanlarına şiddet konusunun görüşüldüğü 

ziyarette, “Eğitim Çalışanlarına Yönelik Şiddet 

Eğilimi: Tespitler ve Öneriler” başlıklı çalışmayı 

Emrullah İşler ve Mehmet Muş’a takdim etti. 

Selvi, okulda şiddetin sadece asayiş veya sağ-

lık sorunu değil, aynı zamanda önemli bir eği-

tim sorunu olduğu gerçeğinden hareketle oku-

lun psikolojik nabzını tutan, şiddet ve taciz gibi 

rörün kurbanı oldu. Çocukların yeri eğitimdir, ço-

cukların elinde silah değil, kalem olmalıdır” dedi. 

Kamu görevlileri olarak süreci yakından takip 

ettiklerini dile getiren Yalçın, “Necmettin öğret-

menini, Aybüke öğretmenini kaybetmiş, bunun 

gibi yüzlerce kardeşini kaybetmiş bir kitleyiz. 

Buraya, bu yürek yangınına ortaklık ettiğimizi, 

bu ülkede terör bitecekse bunun annelerin des-

teğiyle biteceğine olan inancımızı ifade etmek 

için geldik” diye konuştu.

Kadrosuz usta öğreticilerin   
sorunlarına çözüm bulunmalıdır 

25/09/2019

Meslek Eğitimcileri Usta Öğreticiler Federasyo-

nu Başkanı Dilek Bayındır ve Türkiye’nin muh-

telif illerinden gelen federasyon üyesi dernek 

başkanları Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri La-

tif Selvi ile görüşerek, sorunlarının çözümü için 

destek istediler. Selvi, çalışma şartlarıyla ilgili 

ciddi sorunlar bulunan kadrosuz usta öğreticile-

rin iş güvencesi ve kadrolu istihdam olmaksızın 

ücretli izin hakkından yoksun olarak çalıştıkla-

rını, doğum, hastalık ve yakınlarının ölümünde 

bile ücretli izin kullanamadıklarını kaydederek, 

“Sigortaları 30 iş günü üzerinden yatırılmasına 

rağmen, ücretleri 20 ila 23 iş günü üzerinden ek 

ders esasları kapsamında ödenmektedir. Ek ders 

ücreti üzerinden geçici çalışma ilişkisi nedeniyle 

asgari ücretin altında ücret alan kadrosuz usta 
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bir çözüm talebi geldiğini belirten Selvi, sorunun 

çözümü için YÖK’ün adım atmasını bekledikleri-

ni söyledi. 

Prof. Dr. Naci Gündoğan ise, “Sorunun farkında 

olduklarını ve çözüm için çalışma yürüttüklerini” 

kaydetti.

Üniversite idari personeline merkezi 
sınavlarda görev verilmesi talebimizi 
ÖSYM Başkanı Aygün’e ilettik 

10/12/2019

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, ÖSYM 

Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ü ziyaret ederek, 

merkezi sınavlarda Bina Sınav Sorumlusu, Bina 

Sınav Sorumlusu Yardımcısı, Salon Başkanı, Gö-

zetmen ve Yedek Gözetmen gibi görevlerde 

üniversite idari personeline de sınav görevi ve-

rilmesi konusunda düzenleme yapılmasını talep 

etti.

Van’da depremzedelere ve eğitim 
çalışanlarına ziyarette bulunduk 

26/02/2020

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, Ge-

nel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, Atilla 

Olçum, Van 1 No’lu Şube Başkanı Mehmet Ali 

önemli konularda kilit noktada bulunan rehber-

lik ve psikolojik danışmanlığın alanının genişle-

tilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. 

Selvi, eğitim çalışanlarına şiddete ilişkin caydırıcı 

nitelikte yasal bir düzenleme yapılması gerekti-

ğini dile getirdi.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi   
Gündoğan’ı ziyaret ettik 

04/12/2019

Eğitim-Bir-Sen olarak, Yükseköğretim Kurulu’na 

(YÖK) başvuruda bulunarak, yükseköğretim ku-

rumlarında ara sınav dönemlerine tekabül eden 

dönemlerde ders yükünün yapılmış sayılması 

yönünde bir düzenleme yapılmasını/görüş bildi-

rilmesini istedik. Genel Sekreterimiz Latif Selvi, 

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gün-

doğan ile konu hakkında bir görüşme yaptı. 

Ek ders ücretinin hesaplanması ve ödenmesi 

sürecinde, sınav görevi nedeniyle öğretime zo-

runlu olarak ara verilerek mevcut fiziki kapasi-

tenin sınavlar için kullanılmak zorunda kalınması 

hususu gözetilmeksizin sınav görevi karşılığı ek 

ders yükünün mecburi ders yüküne sayılması 

gibi hatalı bir yaklaşımla ödeme yapılamayacağı 

yönünde görüşler ortaya konulduğunu, üniver-

site öğretim elemanlarından kendilerine yoğun 
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Uca, Yönetim Kurulu üyeleri, Başkale İlçe Tem-

silcisi Ramazan İnce ve ilçe temsilcilerinden olu-

şan bir heyetle birlikte, İran merkezli depremden 

etkilenen Van’ın Başkale İlçesi’ne bağlı köylere 

giderek vatandaşları ve buralarda görev yapan 

eğitim çalışanlarını ziyaret etti. Beraberindeki 

heyetle, eğitim çalışanlarıyla, öğrencilerle, dep-

remde zarar gören vatandaşlarla görüşen Selvi, 

“Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden 

muhafaza eylesin” dedi. 

Başkale Yatılı Bölge Ortaokulu, Anadolu İmam 

Hatip Lisesi’nin yöneticileri ve öğretmenleriyle, 

deprem dolayısıyla verilen psiko-sosyal müda-

hale destek eğitimine katılan rehber öğretmen-

lerle de görüşen Selvi, “Öğretmenlerimiz zor 

şartlarda takdire şayan işler yapmaktadır, kendi-

lerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 

Selvi, Başkale Devlet Hastanesi’nde yatan yara-

lılara ziyarette bulunarak, Başhekim Dr. Adem 

Öz’den yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. İl 

Millî Eğitim Müdürü Hasan Tevke’yi ziyaret eden 

Selvi, deprem sonrasında eğitim-öğretimin du-

rumu, eğitim çalışanlarının yaşamış oldukları 

sıkıntılar ve alınacak tedbirler, yapılacak çalış-

malar hakkında bilgi aldı. Selvi, Başkale Güven-

dik Köyü’nde depremde hayatını kaybedenlerin 

yakınlarına da taziyede bulunarak, Vali Mehmet 

Emin Bilmez, Milletvekili Abdulahat Arvas ve 

köylülerle bir araya geldi. 

Bakan Ziya Selçuk ile çözüm   
bekleyen sorunları görüştük 

02/03/2020

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

Yalçın, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile bir gö-

rüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Öğretmenlik 

Meslek Kanunu, eğitimcilere yönelik şiddete kar-

şı alınması gereken tedbirler, 3600 ek gösterge 
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Ali Yalçın, vizyon belgesinde yer alan ‘istihdam-

da güçlük çekilen bölgelerde görev yapan öğ-

retmenlere teşvikler verilmesi, okul yöneticiliği-

nin profesyonel hâle getirilmesi’ gibi konularda 

harekete geçilmesi beklentisini Bakan Selçuk’a 

iletti. 

Malezya Anaokulu Çalışanları   
Sendikası’ndan ziyaret 

04/03/2020

Malezya Anaokulu Çalışanları Sendikası (KE-

SATERİA) yöneticileri Eğitim-Bir-Sen’i ziyaret 

ederek, Genel Başkan Ali Yalçın ile görüştü. KE-

SATERİA Başkanı Haji Abdullah Bin Mohamed 

Shariff, “Sizler burada bizler ise Malezya’da ça-

lışanlarımızın hakkını savunmak için mücadele 

ediyoruz. Sizlerle iş birliği yapmaya her zaman 

hazırız” dedi. 

Ali Yalçın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 

getirerek, “Malezya ile gönül bağımız var. Bu 

gönül bağını güçlendirmeye her zaman hazırız. 

Küresel ölçekteki adaletsizliğe karşı birlikte mü-

cadele etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Millî Eğitim Bakanlığı Personel   
Genel Müdürü Aydoğdu’ya ziyaret  

02/04/2020

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi ve Ge-

nel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla, Millî 

ve vizyonbelgesinde yer alan taahhütlerle ilgili 

gelişmeler ele alındı. 

Meslek kanunu için daha fazla    

beklenmemelidir

Ali Yalçın, öğretmenliği hak ettiği noktaya taşı-

yacak ve kariyer mesleği hâline getirecek, mes-

leki özerklik sağlayacak, öğretmenlerin özlük 

haklarını artıracak nitelikte bir meslek kanunu-

nun çıkarılmasının zamanının geldiğini hatta 

geçtiğini ifade ederek, bu konuda her türlü des-

teği vermeye hazır olduklarını söyledi. 

Şiddete karşı caydırıcı nitelikte yasal   

düzenleme için inisiyatif alınmalıdır

Yalçın, eğitim çalışanlarına yönelik şiddete karşı 

caydırıcı nitelikte bir yasal düzenleme için ba-

kanlığın inisiyatif alması gerektiğini, bu sorunun, 

gündemde olan meslek kanunu çerçevesinde 

çözülebileceğini kaydetti. 

3600 ek gösterge konusunda icraat bekliyoruz

3600 ek gösterge konusunun da ele alındığı 

görüşmede, verilen sözün üzerinden uzun bir 

zaman geçmesine rağmen hâlâ somut bir adım 

atılmamış olmasının eğitimcileri huzursuz ettiği-

ni, bu konuda artık icraat beklediklerini belirten 

Yalçın, bakanlıkça siyasi irade nezdinde gerekli 

girişimlerde bulunulmasını istedi. 
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beraber yoğun mesai harcıyorlar. Koruyucu si-

perlik ve maske üretimiyle bu mücadeleye bü-

yük destek veriyorlar” dedi. 

Ali Yalçın, meslek liselerinin öneminin bir kez 

daha ortaya çıktığını vurgulayarak, “Beni en 

mutlu eden şeylerden biri de bu. Kalifiye eleman 

yetiştirebilecek ve üretime katkı sağlayacak bir 

eğitim sisteminin meyveleri böyle durumlarda 

çıkıyor. Hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde 

konuştu. 

Ziyaretlerde Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yar-

dımcısı Ramazan Çakırcı ve Ankara 3 No’lu Şube 

Başkanı Zahit Şahin de hazır bulundu. 

Bakan Selçuk ile eğitim çalışanlarının 
sorunlarını ve beklentilerini görüştük

18/06/2020

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı 

Ali Yalçın, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’la bir 

görüşme yaptı. Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri 

Latif Selvi’nin de hazır bulunduğu görüşmede, 

eğitim çalışanlarının çözüm beklediği sorunlar 

ele alındı. 

Ali Yalçın, “Eğitim kurumları yöneticiliğinde liya-

kate dayalı bir kariyer sistemi kurulmalıdır. So-

rumluluk sınavları süreci netleştirilmelidir. Şube 

müdürlerinin bölge hizmetine bağlı yer değişikli-

Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Ham-

za Aydoğdu ile görüşerek, yeni atanan 20 bin 

sözleşmeli öğretmenin ivedilikle göreve başlatıl-

ması için gerekli çalışmaların yapılması ve atama 

sürecinin bir an önce sonuçlandırılması talebin-

de bulundu. 

Maske üretimi yapılan okullara   
ziyarette bulunduk

10/04/2020

Eğitim-Bir-Sen veMemur-Sen Genel Başkanı Ali 

Yalçın, koronavirüs salgını tedbirlerinin başında 

gelen maske ve koruyucu siperliklerin üretimi-

nin yapıldığı okullara destek ziyaretinde bulun-

du. Ankara/Keçiören Hatice Hikmet Oğultürk 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Şehit Ha-

kan Kabil Ortaokulu’nu ziyaret eden Yalçın, bu-

rada maske ve koruyucu siperlik üretimi yapan 

öğretmenlerle bir araya geldi. Meslek liselerinin 

çabasının değerli olduğunu ifade eden Yalçın, 

“Meslek liselerinde ayda 10 milyon maske üreti-

liyor. Öğretmen arkadaşlarımız, öğrencilerimizle 
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Bir süre önce Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 

ile yaptığı görüşmede ‘2017 Temmuz ayında 

atanan sözleşmeli öğretmenlere yer değişikliği 

hakkı tanınması’ konusunu da gündeme getir-

diğini hatırlatan Yalçın, göreve geç başlatılan, 

2017 yılı Temmuz ayında atanan sözleşmeli öğ-

retmenlerin söz konusu gecikmeden dolayı ma-

zerete bağlı yer değişikliği hakkından mahrum 

bırakılmasının mağduriyet ürettiğini, bu öğret-

menlerimizin mağduriyetini giderecek kalıcı bir 

çözümün üretilmesi gerektiğini, 2018 ve 2019 

yıllarında atanan öğretmenlerimizin de aynı so-

runu yaşayacaklarını ve bu durumun kronik hâle 

geleceğini ifade ettiğini söyledi. 

YÖK Başkanı Saraç ile    
yükseköğretimin sorunlarını   
görüştük

11/08/2020

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı 

Ali Yalçın ve Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri La-

tif Selvi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı 

Prof. Dr. Yekta Saraç ile görüştü. Üniversite per-

sonelinin sorunlarının ve çözüm önerilerinin ele 

alındığı görüşmede konuşan Ali Yalçın, Kovid-19 

salgını dolayısıyla yeni süreci değerlendirmek 

üzere bir ‘Yükseköğretim Şûrası’ düzenlenmesi 

gerektiğini söyledi. 

Yalçın, görüşmede şunları kaydetti: “Görevde 

yükselme sınavlarının rutin ve düzenli bir şekilde 

ğinde mazeretler dikkate alınmalıdır. Proje okul-

ları yönetici görevlendirme/öğretmen atama sü-

reçleri objektif kıstaslara bağlanmalıdır. Unvan 

değişikliği sınav tarihi bir an önce açıklanmalıdır. 

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili süreç hız-

landırılmalıdır. İl içi sıra tayini uygulaması yeni-

den hayata geçirilmelidir. 2017 Temmuz ayında 

atanan sözleşmeli öğretmenlere yer değişikliği 

hakkı tanınmalıdır. Salgın sürecinde görev alan 

eğitim çalışanlarına başarı belgesi verilmelidir. 

Salgının eğitim sistemine etkisi konusunda şûra 

düzenlenmelidir” dedi. 

Ali Yalçın, bakan yardımcıları Mahmut Özer, Reha 

Denemeç ve Mustafa Safran’ı da ziyaret ederek, 

eğitim gündemiyle ilgili paylaşımda bulundu. 

Sözleşmeli öğretmenlerden ziyaret 

08/07/2020

2017’de atanan ancak güvenlik soruşturmasının 

zamanında yapılmamasından kaynaklı mağduri-

yet yaşayan sözleşmeli öğretmenler Eğitim-Bir-

Sen’i ziyaret ederek, Genel Başkan Ali Yalçın ile 

bir görüşme gerçekleştirdi. Genel Sekreter Latif 

Selvi, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakır-

cı ve Hasan Yalçın Yayla’nın da hazır bulunduğu 

görüşmede konuşan Yalçın, “Meslektaşlarımız 

Ağustos’ta mazeret tayini hakkından faydalan-

malı ve daha fazla mağduriyet yaşamamalıdır. 

Bunun için üzerimize düşeni, elimizden geleni 

yapıyoruz” dedi. 
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çekerek, “Aile bütünlüğü sağlanamayan, sağlık 

mazereti giderilemeyen öğretmenlerimizin mo-

ral ve motivasyonu göz ardı edilmemelidir” dedi. 

Latif Selvi, mazeretleri ve yer değişikliği taleple-

ri karşılanmayan öğretmenlerin mağduriyetinin 

giderilmesi ve kalıcı çözüm için gerekli adımın 

atılmasını istedi. 

Giresun’da selden zarar gören   
eğitim kurumlarını ve eğitimcileri  
ziyaret ettik

29/08/2020

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi ve 

Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla, Gi-

resun’da sel ve heyelandan zarar gören okulla-

rı ziyaret ederek, eğitim çalışanları ile bir araya 

geldi. Giresun Şube Başkanı Muhammet Sarı ve 

yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı ziyaretler-

de, yapılan ve yapılmakta olan çalışmalar hak-

yapılması sağlanmalıdır. İdari personele yükse-

köğretim kurumları arasında yer değişikliği hak-

kı tanınmaması adaletsizlik ve eşitsizliktir. Kişiye 

özel kıstaslar adayları mağdur etmektedir. 13/b-

4 sürgün aracı olmaktan çıkarılmalıdır. Disiplin 

kurullarında sendikal temsile imkân sağlanma-

ması savunma hakkını kısıtlamaktadır. Araştır-

ma görevlilerinin iş güvenceleri sağlanmalıdır. 

Doçentlik sürecinin mevcut hâli sorunludur. Öğ-

retim elemanlarına hususi damgalı pasaport ve-

rilmelidir. Kamu konutlarının tahsisi konusundaki 

adaletsizlik ortadan kaldırılmalıdır. Akademik 

ve idari personele yükseköğretim kurumları-

nın sosyal tesislerinden ücretsiz ya da indirimli 

faydalanma hakkı tanınmalıdır. Döner sermaye 

gelirlerine katkısı olan idari personele katkı payı 

ödenmemesi mağduriyeti giderilmelidir.” 

Ali Yalçın, düzenli döner sermaye geliri olan yük-

seköğretim kurumlarında üretilen mal ve hiz-

metlerden elde edilen döner sermaye gelirlerine 

katkısı olan idari personele döner sermaye katkı 

payı ödenmemesinin mağduriyet kaynağı oldu-

ğuna işaret ederek, bu mağduriyeti giderecek 

adımın atılması gerektiğini sözlerine ekledi. 

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı   
Safran’a ziyaret  

25/08/2020

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, Genel 

Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla ve Atilla 

Olçum ile birlikte, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı 

Mustafa Safran’la görüşerek, mazerete bağlı yer 

değişikliği talepleri karşılanmayan öğretmenle-

rin il-ilçe emrine alınması, kontenjan nedeniyle 

yer değişikliği talepleri karşılıksız kalanlara ise 

ikinci defa iller arası başvuru hakkı verilme-

si talebinde bulundu. Selvi, aile bütünlüğünün 

sağlanmasının ve sağlık durumuna bağlı yer 

değişikliğinin anayasal bir hak olduğuna dikkat 
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Acil çözüm bekleyen sorunları   
Bakan Selçuk’a ilettik 

31/08/2020

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

Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Sel-

vi, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüşerek, 

eğitim çalışanlarının beklentilerini aktardı, acil 

çözüm bekleyen sorunlara dikkat çekti, yüz yüze 

eğitim faaliyetleri başlamadan evvel sorunların 

giderilmesini istedi. Okullara bütçe verilmesi 

talebinin, koronavirüs salgınıyla mücadele sü-

recinde okullarda yüz yüze eğitimin sürdürüle-

bilmesi açısından çok daha önemli hâle geldiğini 

kaydeden Yalçın, “Sağlıklı bir eğitim ortamının 

tesisi için okulların yardımcı personel ve bütçe 

ihtiyacı karşılanmalı; her okula münhasır bir büt-

çe tesis edilerek okul yönetimlerinin okullarına 

ve bulundukları yere özgü tedbirler almalarına 

imkân sağlanmalıdır” dedi. 

Giresun’daki sel felaketinin afet bölgesindeki 

eğitim kurumları ve eğitim çalışanları üzerindeki 

etkisinin de ele alındığı görüşmede, Yalçın, öğ-

retmenlerin salgınla mücadele sürecinde Vefa 

Sosyal Destek grupları ve filyasyon ekipleri baş-

ta olmak üzere kamu hizmetinin sürdürülmesi 

ekseninde kamu yararının görüldüğü her alan-

da ve faaliyette görev aldıklarını ifade ederek, 

“Uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimin beraber 

yürütülmesinin planlandığı, öğretmene her za-

mankinden daha fazla görev ve sorumluluk 

düştüğü önümüzdeki günlerde öğretmenler asli 

kında bilgi alan Latif Selvi, eğitim çalışanlarının 

hak ve menfaatlerini korumanın, mali, özlük ve 

sosyal haklarını geliştirmenin ve iyileştirmenin 

mücadelesini vermenin yanı sıra deprem ve sel 

gibi afetlerin meydana geldiği bölgelerde üzer-

lerine düşeni, ellerinden geleni yapmanın gayre-

ti içerisinde olduklarını ifade ederek, “Selin yol 

açtığı yaraların sarılması için biz de elimizden 

geleni yapıyoruz, yapacağız. Şube yöneticileri-

miz de başından beri çaba harcıyorlar, ihtiyaç 

sahiplerine yardım etmek için uğraşıyorlar. Ha-

yatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları-

na sabır diliyoruz” dedi. 

Selvi, İl Millî Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğ-

lu, Dereli İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysel Özgan, 

Doğankent İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Şirin, 

okul yöneticileri ve öğretmenlerle görüşerek, sel 

ve heyelandan zarar gören ilçelerdeki izlenim-

lerini ve afette yaşanan can kayıplarından duy-

dukları üzüntüyü dile getirdi.
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gerçekleştirilen görüşmede, özellikle merkezî 

sınavlara girecek sınıflarda veli, öğrenci ve öğ-

retmenlerde öğrenim kayıpları açısından büyük 

bir kaygının var olduğunu ifade eden Selvi, bu 

sınıflarda yüz yüze eğitime geçilemeyecekse 

en azından Destekleme ve Yetiştirme kursla-

rının yeniden faaliyete geçirilerek, yüz yüze ya 

da uzaktan eğitim yapılmasını istedi. Meslekî 

ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal 

Varın Numanoğlu ile yapılan görüşmede ise yüz 

yüze eğitime ara verilen tarihlerde işletmeler-

de beceri eğitiminin devamı kararını yerinde ve 

gerekli bulduklarını kaydeden Selvi, bunun tek 

başına yeterli olmayacağını, meslekî eğitimin 

müfredat ve beceri ekseninde öğrenme kaybı 

yaşanmaksızın devam etmesi için derslik, atöl-

ye ve laboratuvarlarda da beceri eğitiminin yüz 

yüze sürdürülmesi noktasında karar alınması ge-

rektiğini söyledi. 

MEB Temel Eğitim Genel Müdürü 
Gençoğlu’na ziyaret   

13/01/2021

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, Genel 

Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa ve Hasan Yal-

çın Yayla ile birlikte, Millî Eğitim Bakanlığı Temel 

Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu ile bir 

görüşme yaparak, 2020-2021 eğitim-öğretim 

yılı birinci dönemi için ortaokullarda yapılacak 

ölçme-değerlendirme faaliyetlerinin objektif 

kriterlere uygun, öğrencilerin üst öğrenimlerini 

görevleri dışındaki işleri yapmaya zorlanmamalı, 

öğretmeni asli görevinden uzaklaştıran yerelde-

ki tasarrufların önüne geçilmeli, bu konuda ba-

kanlık devreye girmelidir” şeklinde konuştu. 

Okul öncesi ve yüz yüze eğitime ara  
verilmesinden kaynaklı sorunları  
MEB ile görüştük 

25/11/2020

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, Genel 

Başkan yardımcıları Hasan Yalçın Yayla ve Atilla 

Olçum ile birlikte, Millî Eğitim Bakanlığı Temel 

Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, Orta-

öğretim Genel Müdürü Cengiz Mete ve Meslekî 

ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal 

Varın Numanoğlu’nu ziyaret ederek, 4 Ocak 2021 

tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmesi 

nedeniyle ortaya çıkan sorunları görüştü. Selvi, 

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nde yapılan gö-

rüşmede, okul öncesi eğitim kurumlarında yüz 

yüze eğitime devam edilmesi nedeniyle yaşanan 

sorunları aktararak, diğer eğitim kurumlarında 

olduğu gibi bu kurumlarda da uzaktan eğitime 

geçilmesi; genel bir düzenlemenin mümkün ol-

maması hâlinde ise illere yetki verilerek salgının 

seyrine göre il veya ilçe bazında yüz yüze veya 

uzaktan eğitim arasında tercih hakkı verilmesi 

konusunda karar alınması talebinde bulundu. 

Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu-

ve Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete ile 
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nın telafisiiçin bir fırsat olduğunu söyledi. Yalçın, 

yükseköğretim çalışanlarının, akademik ve idari 

personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin Eği-

tim-Bir-Sen teklifleri konusunda destek istedi. 

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ziyaretten 

memnuniyet duyduğunu ifade ederek, heyetimi-

ze teşekkür etti. 

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’i  
ziyaret ettik 

09/08/2021

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı 

Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif 

Selvi, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, 

Muammer Karaman, Şükrü Kolukısa, Hasan Yal-

çın Yayla ve Atilla Olçum, Millî Eğitim Bakanlı-

ğı’na atanan Mahmut Özer’i ziyaret etti. Bakan 

Özer’e yeni görevinde başarılar dileyen Yalçın, 

Eğitim-Bir-Sen’in millî eğitim politikasına, eği-

tim çalışanlarının sorunlarının çözümüne ilişkin 

çalışmalarını ve Millî Eğitim Bakanlığı’ndan bek-

lentilerini ifade etti. Bakan Özer’den, Eğitim-Bir-

Sen’in eğitim çalışanlarının mali ve sosyal hakla-

rına ilişkin 6. Dönem Toplu Sözleşme masasına 

taşıdığı teklifleri konusunda destek isteyen Yal-

çın, “Eğitim çalışanlarının talepleri doğrultusun-

da hazırlayıp toplu sözleşme masasına taşıdığı-

mız tekliflerin karşılık bulması, pek çok sorunun 

çözüme kavuşturulması, eğitim çalışanlarının 

işinin başına sorunlarından arınmış bir şekilde 

olumsuz etkilemeyecek ve eşitsizlik oluşturma-

yacak şekilde düzenlenmesi talebinde bulundu. 

Latif Selvi, ders etkinliklerine erişim ve katılım 

imkânlarında var olan bölgesel, yöresel ve kişi-

sel eşitsizliklerin göz önüne alınarak, öğrencile-

rin canlı ders veya EBA TV takip ve ders etkin-

liklerine katılımları ya da farklı kazanım seviye-

lerinde gerçekleştirilmiş yazılı sınavlar eksenli 

bir ölçme-değerlendirme yerine, merkezi sınav 

puanına dayalı yerleştirmeye etkisi ortadan kal-

dırılmış, öğrenciden kaynaklanmayan eşitsizlik-

lere duyarlı bir ölçme-değerlendirme yapılması 

gerektiğini söyledi. 

YÖK Başkanı Erol Özvar’a ziyarette 
bulunduk 

05/08/2021

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı 

Ali Yalçın ve Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri La-

tif Selvi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan-

lığı’na atanan Prof. Dr. Erol Özvar’a ziyarette 

bulundu. Ali Yalçın, yeni görevinin hayırlı olması 

temennisinde bulunarak, Özvar’a başarılar dile-

di. Eğitim-Bir-Sen’in yükseköğretim politikası ve 

yükseköğretim çalışanlarının sorunlarının çözü-

mü noktasındaki çalışmalarını ve bu doğrultu-

da YÖK’ten beklentilerini dile getiren Yalçın, 6. 

Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin devam 

ettiğine dikkat çekerek, bu tür platformların so-

runların çözüme kavuşturulması, hak kayıpları-
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Bakan yardımcıları Ahmet Emre Bilgili, Petek 

Aşkar ve Sadri Şensoy, ziyaretlerden duydukla-

rı memnuniyeti dile getirerek, sorunları çözmek 

için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. 

İLKSAN’a ziyarette bulunduk 

07/09/2021

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, Genel 

Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla ve Hukuk 

Müşaviri Harun Kale ile birlikte, İLKSAN Yönetim 

Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz’ı ve Genel Müdür 

Mintez Şimşek’i ziyaret etti. Ziyarette, İLKSAN 

delege seçimleri ve Sandığın faaliyetleri konu-

şuldu. 

gitmesi demektir. Bu konuda gereken desteği 

vermenizi bekliyoruz” dedi. 

2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde yer alan, 

özellikle eğitim çalışanlarının özlük haklarında 

ve çalışma şartlarında iyileştirme ve geliştirme 

vadeden hedeflerin hayata geçirilmesini iste-

yen Yalçın, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili 

belirsizlik, öğretmen atama ve yer değiştirme 

süreçlerine ilişkin bir sistemin oluşturulmaması, 

atama bekleyen öğretmen adaylarının durumu, 

öğretmen açığı, sözleşmeli öğretmenlik uygula-

masının olumsuz sonuçları, ücretli öğretmenlik, 

kariyer basamakları düzenlemesi beklentisinin 

karşılanamamış olması, okul yöneticiliğinin ikin-

cil görev olarak sürdürülüyor olması, zorunlu 

hizmet yükümlülüğü başta olmak üzere, çözüm 

bekleyen sorunlarla ilgili adım atılmamasının 

eğitim çalışanlarının moral ve motivasyonunu 

olumsuz etkilediğini vurguladı. 

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ziyaretten 

duyduğu memnuniyeti dile getirerek, heyetimi-

ze teşekkür etti. Özer, eğitim çalışanlarının so-

runlarını çözmek için ellerinden geleni yapacak-

larını söyledi. 

Yeni atanan bakan yardımcılarıyla  
görüştük 

11/08/2021 

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, Ge-

nel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, Şükrü 

Kolukısa, Hasan Yalçın Yayla ve Atilla Olçum, 

Millî Eğitim Bakan Yardımcılığı’na atanan Ahmet 

Emre Bilgili, Petek Aşkar ve Sadri Şensoy’u zi-

yaret ederek, yeni görevlerinin hayırlı olmasını 

diledi. Acil çözüm bekleyen sorunların ve çö-

züm önerilerinin görüşüldüğü ziyaretlerde, yeni 

eğitim-öğretim yılında, önlemlerin alınarak yüz 

yüze eğitime başlanmasının önemi vurgulandı.



OLAĞAN GENEL KURUL FAALiYET RAPORU

Yükseköğretime Bakış 2021   
raporumuzu YÖK Başkanı Özvar’a  
takdim ettik 

24/11/2021

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı 

Ali Yalçın ve Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri La-

tif Selvi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı 

Prof. Dr. Erol Özvar’ı ziyaret etti. Üniversite aka-

demik ve idari personelinin sorunlarının ele alın-

dığı, çözüm önerilerinin görüşüldüğü ziyarette, 

Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar 

Merkezi (EBSAM) tarafından hazırlanan Yükse-

köğretime Bakış 2021: İzleme ve Değerlendirme 

Raporu’nu Özvar’a takdim etti. 

Üniversite çalışanlarının sorunlarının çözüme 

kavuşması için ellerinden geleni yaptıklarını kay-

deden Yalçın, yükseköğretim tazminatı ve geliş-

tirme ödeneği gibi mali ve sosyal haklardan idari 

personelin de faydalandırılması, üniversite idari 

personelinin atama ve yer değiştirme süreçleri-

nin muvafakat engelinden kurtarılarak belli bir 

takvim doğrultusunda merkezî olarak yapılması 

yönündeki çaba ve girişimlerinin, sorunlar çözü-

me kavuşturuluncaya kadar devam edeceğini 

vurguladı. 

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise akademik 

ve idari personelin, üniversitesi çalışanlarının so-

runlarının çözümü için elinden geleni yapacağını 

söyledi.

Kosova heyetini sendikamızda   
ağırladık 

29/10/2021

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

Yalçın, Kosova Yunus Emre Enstitüsü Müdürlü-

ğü’nün organize ettiği “Anadolu Medeniyeti ve 

İrfanına Yolculuk” programı kapsamında Türki-

ye’ye gelen Kosova heyeti ile kahvaltıda bir ara-

ya geldi. 

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, Genel 

Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcıve Muam-

mer Karaman, Kosovalı öğretmenler, eğitim yö-

neticileri, akademisyenler, sendikacılar, kurumla-

rın, kuruluşların yöneticileri, temsilcileri ve Koso-

va Yunus Emre Enstitüsü temsilcilerinden oluşan 

heyetin katılımıyla Memur-Sen Genel Merkezi’n-

de yapılan toplantıda konuşan Ali Yalçın, ülke-

mizle tarihi ve kültürel bağları olan Kosova ile, 

eğitim sendikaları ile iş birliğini her geçen gün 

kuvvetlendirmeye çalıştıklarını söyledi. 

Birleşik Eğitim Bilim ve Kültür Sendikası (SBAS-

HK) Başkan Yardımcısı Ymer Ymeri, Eğitim-Bir-

Sen ile 2016 yılından bu yana farklı zamanlarda 

bir araya geldiklerini ifade ederek, “Her görüş-

memiz, ilişkilerimizi daha da artırmaya dönük 

olumlu adımlara vesile oldu. 

Katkılarından ve misafirperverliğinden ötürü 

Eğitim-Bir-Sen’in kıymetli başkanına ve yöneti-

cilerine teşekkür ederim” dedi. 
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bu çalışmanın 2022 yılı içerisinde bir sonuca 

ulaştırılacağını hatırlatan Yalçın, tüm kamu gö-

revlilerinin ek göstergelerinde artışa gidilerek 

adaletin sağlanması gerektiğinin altını çizerek, 

“Öğretmenlerin ek göstergesi, kariyer ve mes-

leğine uygun olarak 3600 olacak şekilde Öğret-

menlik Meslek Kanunu’nda yer almalıdır. Öğret-

menler dışında kalan personel için ek gösterge 

artışı sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı. 

Öğretmenlerin alan değişikliği talebinin bakan-

lığın çalışma takviminde yer almasına rağmen 

belirsiz bırakıldığını dile getiren Yalçın, “Alan 

değişikliğindeki belirsizlik giderilmeli, haklı bek-

lentiler karşılanmalı, alan değişikliği işlemleri en 

geç yarıyıl tatilinde sonuçlandırılmalıdır” diye 

konuştu. 

Şubat 2021 tarihli eğitim kurumu yönetici seç-

me ve görevlendirme yönetmeliğindeki bazı hü-

kümleri yargıya taşıdıklarını ifade eden Yalçın, 

kazanılmış hakları ihlal eden, kurum içi çalışma 

barışını bozacak, adil, eşit ve objektif olmayan 

sonuçlar doğuracak yönetmelik hükümlerinin 

yargı kararı beklenmeksizin düzeltilmesi gerek-

tiğini dile getirdi. 

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, önerileri dik-

kate alacaklarını belirterek, eğitim çalışanları-

nın mutlu, huzurlu olmaları, hak ettikleri özlük 

ve mali haklara sahip olmaları için çalıştıklarını 

söyledi. Özer, ‘eğitimin başarısı, ülkemizin ba-

şarısıdır’ düsturuyla hareket ettiklerini sözlerine 

ekledi. 

Bakan Özer ile eğitim gündemini  
görüştük 

24/12/2021

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

Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Sel-

vi ile birlikte Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’i 

ziyaret etti. Öğretmenlik Meslek Kanunu, okul 

yöneticiliğinin görev süresinin 12 yıla çıkarılma-

sı, alan değişikliği, yönetici görevlendirme yö-

netmeliğiyle ilgili değişiklik, 3600 ek gösterge, 

sözleşmeli öğretmenlerin yer değişikliği, teftiş 

sistemi başta olmak üzere, eğitim gündemi hak-

kında değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede 

konuşan Ali Yalçın, bütün öğretmenleri kapsa-

yacak, öğretmenlik mesleğinin bütün boyutları-

nı ele alacak bir meslek kanununa ihtiyaç duyul-

duğunu belirterek, “Bu doğrultuda Öğretmenlik 

Meslek Kanunu, beklentileri karşılayacak şekilde 

bir an önce Meclis’e sunulmalıdır” dedi. 

Yalçın, il-ilçe millî eğitim müdürleri ve yardım-

cıları ile şube müdürlerinin eğitim yönetiminin 

ayrılmaz bir parçası olduğu, yürüttükleri gö-

revlerin eğitim-öğretim hizmetinden kopuk bir 

genel idare görevi olmadığı dikkate alınarak, bu 

kadroların da meslek kanunu çerçevesinde eği-

tim kurumu yöneticiliğiyle birlikte ele alınmasını 

talep etti. 

Kadrolu istihdamın asıl ve tek istihdam türü ol-

ması gerekliliğinden hareketle sözleşmeli istih-

dam uygulamasına son verilmesi gerektiğini ifa-

de eden Yalçın, “Kalkınmada öncelikli yörelerde 

eğitim çalışanlarının daha uzun süre kalması için, 

söz konusu yerlerde görev yapan eğitimcilere 

ilave özlük hakları ve teşvikler verilmelidir” şek-

linde konuştu. 

3600 ek gösterge konusunda çalışma yapılma-

sının toplu sözleşmede karara bağlandığını ve 
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olduğunu ifade eden Yalçın, “Ek olarak, öğret-

menlerin ek gösterge rakamlarındaki ve uzman 

öğretmenlik/başöğretmenlik için öngörülen taz-

minat oranlarındaki artışı içermektedir. Somut 

olarak dört maddeden ibaret olan ‘Öğretmenlik 

Meslek Kanunu teklifi’mevcut hâliyle ciddi eksik-

likler içermekte, öğretmenlik mesleğini her yö-

nüyle ele alan yeni düzenleme içeriğine ihtiyaç 

duymaktadır” şeklinde konuştu. 

AK Parti Grup Başkan Vekilleri   
Ünal ve Elitaş’ı ziyaret ettik  

19/01/2022

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

Yalçın ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardım-

cısı Hasan Yalçın Yayla, TBMM Genel Kurulu’nda 

görüşülmesi beklenen Öğretmenlik Meslek Ka-

nunu teklifi konusunda AK Parti Grup Başkan 

vekilleri Mahir Ünal ve Mustafa Elitaş ile görüştü. 

Yalçın, görüşmede, kanun teklifindeki eksiklik-

lere dikkat çekerek, “Öğretmenlik mesleğini dü-

zenleyen müstakil bir meslek kanunu konusun-

da ortaya konulan niyet ve irade ile gösterilen 

çabalar, öğretmenlerimizi memnun etmişse de 

TBMM’ye sevk edilen ve komisyondan geçen 

teklif, ne yazık ki içeriği itibarıyla bir meslek 

kanunu denilmekten uzaktır. Eğer beklentiler 

doğrultusunda eksiklikler giderilmezse, bugüne 

kadar gösterilen çaba, verilen emek heba ola-

caktır” dedi. 

Meslek kanunu teklifiyle ilgili görüş 
ve önerilerimizi yetkililerle paylaştık

05/01/2022

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

Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi 

ve Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla 

ile birlikte, TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet 

Yılmaz’ı, TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 

Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler’i, Konya 

Milletvekili ve Komisyon Sözcüsü Orhan Erdem’i, 

Sinop Milletvekili ve Komisyon Kâtibi Nazım Ma-

viş’i, Kahramanmaraş Milletvekili ve Komisyon 

Üyesi Habibe Öçal’ı, Kocaeli Milletvekili ve Ko-

misyon Üyesi Mehmet Akif Yılmaz’ı ziyaret ede-

rek, Meclis’e sunulan Öğretmenlik Meslek Kanu-

nu teklifiyle ilgili hazırladıkları ‘görüş ve öneriler’ 

raporunu iletti. 

Görüşmelerde, teklife ilişkin eksik buldukları ta-

rafları ve kanunda yer almasını istedikleri konu-

lara değinen Yalçın, teklifin, öğretmenlik mesle-

ğini düzenleyen müstakil bir kanun beklentisini 

karşılama yönünde olumlu bir adım olmakla be-

raber, öğretmenlerin beklentilerini karşılamak-

tan uzak olduğunu vurgulayarak, “Teklif, öğret-

menlik mesleğini sadece belli boyutlarıyla ele 

almakta, öğretmenlerin beklentilerini topyekûn 

karşılamaktan uzak kalmakta; bir milyonu aşkın 

öğretmenin hak, yetki, görev ve sorumlulukları 

noktasında bir meslek kanununda olması gere-

kenleri içermemektedir. Bu hâliyle ‘Meslek Ka-

nunu’ adı altında yasalaşması amaca hizmet et-

meyeceği gibi, beklentinin tepkiye dönüşmesine 

neden olacaktır” dedi. 

Teklifin, bir meslek kanunu olmaktan ziyade 1739 

sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun (adaylık 

süreci ile kariyer basamaklarını ve öğretmen-

liği tanımlayan) 43 ve 45. maddelerinin özüne 

dokunulmaksızın yeniden yazılmasından ibaret 
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alışverişinde bulunulan, çalışma hayatı ve eğitim 

gündemine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı 

görüşmede, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Ge-

nel Başkanı Yalçın, KIBTES ile yaptıkları ortak 

çalışmalar hakkında bilgi vererek, “KIBTES’in 

karşılaştığı zorlukların ve yöneticilerinin verdiği 

mücadelenin farkındayız. Geçmişte bu tecrübeyi 

bizler de sendika olarak yaşadık. 30 yıllık sendi-

kal tecrübemizi KIBTES ile paylaşmayı önemsi-

yoruz” dedi. 

KIBTES Genel Başkanı Himmet Turgut, sendi-

kacılığı yalnızca çalışanların ekonomik haklarını 

korumakla sınırlandırmadıklarını ifade ederek, 

“Çok daha fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. 

Bu bağlamda Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’in 

desteğini hissetmek bizleri cesaretlendiriyor” 

şeklinde konuştu. 

Cumhurbaşkanı Fuat Oktay, ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile getirerek, Kıbrıslı eğitimcilere 

çalışmalarında başarılar diledi.

YÖK Başkanı Özvar ile    
idari personelin yer değiştirme 
hakkını ve 50/d sorununu görüştük 

15/06/2022

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

Yalçın ve Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif 

Selvi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. 

Dr. Erol Özvar’ı ziyaret ederek, idari personelin 

yer değiştirme hakkını ve 50/d sorununu görüş-

Yalçın, sözleşmeli ve ücretli öğretmenliğe son 

verilmesini, öğretmen atamalarında mülakatın 

kaldırılmasını, istihdamda güçlük çekilen bölge-

lerde görev yapan eğitimcilere ilave teşviklerin 

verilmesini, eğitim kurumu yöneticiliğinin mün-

hasıran ele alınmasını, öğretmenlerin şiddete 

karşı korunmasını sağlayacak, öğretmenlere 

özgü ödül ve disiplin hükümlerini içerecek mad-

delerin kanun teklifinde yer almasını istediklerini 

vurguladı. 

Kanun teklifinin, öğretmenlik mesleğini bütün 

boyutlarıyla ele alması, öğretmenlerin beklen-

tilerini topyekûn karşılaması, bir milyonu aşkın 

öğretmenin hak, yetki, görev ve sorumlulukları 

noktasında bir meslek kanununda olması ge-

rekenleri içermesi gerektiğini kaydeden Yalçın, 

teklifin mevcut hâliyle ‘Meslek Kanunu’ adı al-

tında yasalaşmasının amaca hizmet etmeyece-

ği gibi beklentinin tepkiye dönüşmesine neden 

olacağını sözlerine ekledi. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı   
Oktay’ı KIBTES yöneticileriyle   
birlikte ziyaret ettik

09/02/2022

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başka-

nı Ali Yalçın, Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası 

(KIBTES) Genel Başkanı Himmet Turgut ve be-

raberindeki heyetle birlikte Cumhurbaşkanı Yar-

dımcısı Fuat Oktay’ı ziyaret etti. KKTC’de görev 

yapan eğitim çalışanlarının sorunlarıyla ilgili fikir 



OLAĞAN GENEL KURUL FAALiYET RAPORU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştük 

02/09/2022

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

Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 

ile bir araya geldi. Yalçın, görüşmede, sözleşme-

liler, öğretmenlik meslek kanunu, öğretim yılına 

hazırlık ödeneği, promosyon konuları başta ol-

mak üzere kamu görevlilerinin çözüm bekleyen 

sorunlarını ve çalışma hayatına ilişkin beklentile-

ri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti. Memur-Sen’in 

6. Dönem Toplu Sözleşme’de karara bağlanan 

hüküm gereği yakında başlayacak olan ve 2022 

yılı içerisinde tamamlanması beklenen sözleş-

meli istihdam çalışmaları kapsamında kamu 

görevlilerinin beklentilerini ve kadro talebini ak-

taran Yalçın, 4/C’den 4/B’ye geçen sözleşmeli 

personelin hizmet sürelerinin tamamının dikkate 

alınarak eğitim durumlarına uygun kadrolara ge-

çirilmesi konusundaki talepleri de aktardı. 

Toplu sözleşme kazanımı olan öğretim yılına ha-

zırlık ödeneğinin yanı sıra öğretmenlik meslek 

kanunu ile ilgili beklentileri dile getiren Yalçın,  

promosyon ödemelerinin artırılması konusunda 

merkezi bir düzenleme yapılması ve banka pro-

mosyon tutarlarının güncellenmesi talebini de 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti.

tü. Üniversite çalışanlarının sorunlarının ele alın-

dığı, çözüm önerilerinin görüşüldüğü ziyarette, 

idari personelin yer değiştirme hakkı ve araştır-

ma görevlilerinin 50/d ile istihdamının oluştur-

duğu sorunlar üzerinde duruldu. Genel Başkan 

Ali Yalçın, toplu sözleşme kararı gereği üniversi-

te idari personeline yer değiştirebilme hakkı için 

YÖK ile yapılan çalışmalarda sona yaklaşıldığını 

belirterek, “İdari personelin sorunu olarak yıllar-

dır dile getirdiğimiz, nihayetinde toplu sözleşme 

kararına dönüştürdüğümüz idari personelin yer 

değiştirebilmesine kapı açacak adımda sona 

gelmiş bulunmaktayız” dedi. 

Araştırma görevlilerinin 50/d ile istihdamının 

oluşturduğu sorunların çözümünün de yakın 

olduğunu vurgulayan Yalçın, “50/d kapsamın-

daki araştırma görevlilerinin iş güvencesine ka-

vuşmasını sağlayacak bir düzenleme yapılması 

ve bu düzenlemenin bir an evvel hayata geçi-

rilmesi talebiyle imza kampanyası başlatmıştık. 

İmzalanan dilekçeleri Sayın Özvar’a ilettik. Ayrı-

ca, 2547 sayılı Kanun’un 33/a ve 50/d maddesi 

kapsamında çalışan araştırma görevlilerinin iş 

güvencesine kavuşturulması; doktora eğitimini 

tamamlayanların doktor öğretim üyesi, doçent 

unvanını alanların doçentlik kadrolarına atan-

maları gerektiğini de bir kez daha dile getirdik” 

şeklinde konuştu. 

Ali Yalçın ve Latif Selvi, YÖK Başkan Vekili Prof. 

Dr. Haldun Göktaş’ı ve Prof. Dr. Cevahir Uzkurt’u 

da ziyaret ederek, yeni görevlerinin hayırlı olma-

sı temennisinde bulundu.
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yonla işe başlamalarını sağlayacağını kaydetti. 

Yalçın, “Kariyer basamaklarında öğretmenlerin 

beklentileri göz ardı edilmemelidir” dedi. 

Yalçın, Bakan Özer’den, öğretim yılına hazırlık 

ödeneğinin en az yıllık TÜFE değişim oranına 

tekabül eden tutarda artırılması için inisiyatif al-

ması talebinde bulundu.

Bakan Vedat Bilgin’e ve    
Mahmut Özer’e ziyarette bulunduk 

07/09/2022

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

Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat 

Bilgin ve Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’i zi-

yaret etti. 

Yalçın, ilk olarak Bakan Vedat Bilgin’i ziyaret 

ederek, 2022 yılı içerisinde tamamlanması bek-

lenen ve yakın zamanda çalışmaların başlayaca-

ğı sözleşmeli istihdamla ilgili beklentileri aktardı. 

Yalçın, kamuda çalışma barışını temin etmek ve 

istihdam çeşitliliğinin getirdiği sorunları bitirmek 

için sözleşmeli istihdamın çözüme kavuşturul-

ması gerektiğini söyledi. 

İvedi çözüm bekleyen sorunları Bakan Özer’e 

ilettik 

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile görüşen Ge-

nel Başkan Ali Yalçın, ivedi çözüm bekleyen so-

runları iletti. Yalçın, il dışı atama iptal taleplerinin 

tümünün karşılanması, il içi aile bütünlüğünün 

sağlanması için ilçe emri hakkı verilmesi, ikinci 

il dışı hakkı tanınması gibi konulardaki taleplerin 

yerine getirilmesinin eğitimin verimliliğini artıra-

cağını, beklentiler doğrultusunda atılacak hızlı 

adımların, eğitim çalışanlarının yüksek motivas-
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Me-

mur-Sen’in faaliyetlerini önemsediklerini, birçok 

konudaki sivil inisiyatif odaklı çabalarını, insani 

gayretlerini takdir ettiklerini, kamu personel sis-

temi ve kamu görevlilerine dair tekliflerini, talep-

lerini kayda değer bulduklarını söyledi. Ziyaret-

ten memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdo-

ğan, Memur-Sen heyetine teşekkür etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışma 
hayatının sorunlarını görüştük

04/10/2021

Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri ve bağlı sen-

dikaların genel başkanları, Ali Yalçın başkanlı-

ğında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 

ziyaret etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

Vedat Bilgin’in de hazır bulunduğu görüşmede, 

6. Dönem Toplu Sözleşme’nin sonuçları değer-

lendirilirken, kamu görevlilerinin beklentileri ve 

kamu personel rejimine ilişkin başlıklar ele alındı. 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı 

Ali Yalçın, 6. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde 

olumlu yaklaşımları ve sürece desteklerinden 

dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini 

iletti. Toplu sözleşmede çalışma yapılması kararı 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret  
ettik 

13/01/2020

Memur-Sen heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tay-

yip Erdoğan’a ziyarette bulundu. Cumhurbaş-

kanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşmede 

kamu görevlilerinin talepleri, beklentileri, sorun-

ları ve çözüm önerileri, çalışma hayatına ilişkin 

sıkıntılar ele alındı. 

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

Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Sel-

vi, Memur-Sen Yönetim Kurulu ve bağlı sendi-

kaların genel başkanlarıyla Aile, Çalışma ve Sos-

yal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK 

Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu 

ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu 

Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Bilgin’in katıldığı 

görüşmede 5. Dönem Toplu Sözleşme süreci 

ve teklifler konuşuldu, kamu personel sistemi-

ne dair sorunların çözümü hakkında istişareler-

de bulunuldu, KPDK başta olmak üzere, yetkili 

emek örgütleri ile Kamu İşveren Heyeti’nin bir 

araya geldiği sosyal diyalog mekanizmalarının 

daha işlevsel ve çözüm üretir hâle getirilmesi 

noktasında ortak karara varıldı. 

B. KATILDIĞIMIZ ZİYARETLER
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alınan 3600 ek gösterge ve sözleşmeli istihdam 

konusunda Memur-Sen olarak katkı sunacakları-

nı ifade eden Yalçın, 4688 sayılı Kanun’da toplu 

sözleşme ve kamu görevlileri sendikacılığının 

niteliğini artıracak değişikliklerin de yapılmasına 

ilişkin beklentilerini iletti. Yalçın, toplu sözleşme 

ikramiyesinin 400 TL’ye çıkarılmasının sendika 

üyeliğine değer kattığını kaydederek, bu kararla 

birlikte sendikalı olanlar ile olmayanlar arasında-

ki ayrımın ortaya konulmasından memnuniyet 

duyduklarını söyledi. 

Meslek kanunu beklentileri karşılayacak  

şekilde bir an önce çıkarılmalıdır 

Öğretmenlerin mesleki ve özlük hakları konu-

sundaki beklenti ve taleplerini karşılayacak, 

görev, yetki, hak ve sorumluluklarını günümüz 

gerçeklerine göre belirleyecek, meslekî gelişim 

ve kariyer basamaklarını düzenleyecek, mali 

haklarını geliştirecek Öğretmenlik Meslek Ka-

nunu’nun, Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlık reform 

belgelerinde de yer verilmesine rağmen halen 

hayata geçirilemediğini hatırlatan Yalçın, mesle-

ğin itibarını daha da artıracak ve öğretmenlerin 

haklarını/yetkilerini genişletecek bir meslek ka-

nununun artık çıkarılması gerektiğini söyledi. 

Yeni bir yükseköğretim kanununa ihtiyaç var

1980 askeri darbe ürünü olan 2547 sayılı Ka-

nun’la oluşturulmuş yükseköğretim sisteminin 

ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu kayde-

den Yalçın, yeni bir yükseköğretim kanununa 

ihtiyacın had safhada olduğunu sözlerine ekledi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret-

ten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan, 

toplu sözleşmenin mutabakatla sonuçlanmasını 

değerli bulduğunu ifade ederek,Genel BaşkanAli 

Yalçın’a ve BakanVedat Bilgin’e teşekkür etti. 

Toplu sözleşmenin kamu görevlileri için hayırlı 

olmasını dileyen Erdoğan, başta 3600 ek gös-

terge ve sözleşmeli istihdam olmak üzere çalış-

maların başlatılarak 2022 yılı içinde tamamlan-

ması, kamu görevlilerinin talep ve beklentilerinin 

karşılanması için gerekli adımların ivedilikle atıl-

ması talimatını verdi. 

Ek gösterge çalışmasındaki   
eksiklikleri paylaştık 

14/06/2022

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

Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat 

Bilgin ile görüştü. Memur-Sen Yönetim Kurulu 

üyeleri ve bağlı sendikaların genel başkanları-

nın da katıldığı toplantıda konuşan Ali Yalçın, 

6. Dönem Toplu Sözleşme hükmü gereği 3600 

ek gösterge ve ek göstergelere ilişkin yapılan 

14 toplantının yetkili konfederasyon olarak Me-
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görevlilerini kapsayacak şekilde ek göstergele-

rin düzenlenmesi gerektiğini dile getiren Yalçın, 

“Fakülte sekreteri ve enstitü sekreteri, hastane 

başmüdürü ve hastane müdürü gibi yalnızca 

600 puanlık ek gösterge artışından farklı şekilde 

yararlananların aralarında gelir adaletini sağla-

yacak şekilde düzenlemeler yapılmalıdır” şeklin-

de konuştu. 

Ali Yalçın, tazminat yansıtma oranlarının arasına 

yeni kademeler konularak kamu görevlileri ara-

sında emekli aylığı dağılımı noktasında adil so-

nuç üretecek şekilde bir kanun teklifinin Meclis’e 

sunulmasının önemini ifade etti.  

Bakan Bilgin’e ‘ek zam’ talebimizi 
ilettik 

27/12/2022

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

Yalçın, beraberindeki heyetle birlikte Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü. 

Ekonomik dalgalanmaların kamu görevlilerinin 

alım gücünü düşürdüğüne dikkat çeken Yalçın, 

kamu görevlilerinin kayıplarını giderecek ek zam 

talebini Bakan Bilgin’e iletti. Yakın zamanda 

Meclis’e gönderilecek olan ve 550 binden faz-

la sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine 

yönelik düzenlemede revize edilmesi gereken 

konuları da Bakan Bilgin’e aktaran Yalçın, ayrıca, 

mur-Sen’in de katılımıyla icra edildiğini belirte-

rek, “Ortaya konan bu önemli çalışma sonrası 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 

yayınlanan tabloya bakıldığında, açıklık getiril-

mesi gereken konular, giderilmesi gereken ek-

siklikler mevcuttur. Kamu görevlileri arasında 

hiyerarşik ve adil düzenin sağlanması için bazı 

hususlara dikkat edilmesi hâlinde memnuniyet 

üretecek bir sonucun ortaya çıkacağını düşünü-

yoruz” dedi. 

Yalçın, 600 puanlık ek gösterge artışının önemli 

olduğunu, emekli kamu görevlilerinin ekonomik 

durumunu iyileştirmek ve onları refaha kavuş-

turmak için ek gösterge artışına ilave olarak, 

tazminat yansıtma oranlarında da yapılacak 

iyileştirmenin beklentileri karşılayacağını ve ge-

nel bir memnuniyet üreteceğini söyledi.  Yalçın, 

şube müdürü, il müdür yardımcıları, ilçe müdür-

leri ve şeflerin unvanlarının da 3600 ek göster-

geye yükseltilerek çalışma barışının sağlanması 

gerektiğini ifade etti. 

Düşük maaşlı emekli kamu görevlilerinin ekono-

mik durumlarında iyileştirme yapmak ve gelir 

seviyelerini artırmak amacıyla mevcut sistemi ve 

hiyerarşik yapıyı bozmadan, özellikle ek göster-

gesiz ve düşük ek göstergeli kamu görevlileri ile 

genel idare hizmetleri sınıfındaki kamu görevli-

lerini, ayrıca şube müdürleri, şef, amir gibi yöne-

ticileri göz ardı etmeden, genelde bütün kamu 
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Vergi matrahlarının düzenlenmesinde yeniden 

değerleme oranının üzerinde belirlenmesi, kamu 

görevlilerinin vergi yükünün yüzde 15’e sabitlen-

mesi gerektiği ifade eden Yalçın, ara dönemde 

düzenleme yapılmaması durumunun dikkate 

alınarak matrahların gelir kaybı oluşturmayacak 

şekilde düzenlenmesini talep etti. 

ek gösterge düzenlemesinde hiyerarşik düzen-

de hak ettiği konuma yükselmesi ve ilave düzen-

leme yapılması, 1. dereceye gelen tüm personele 

3600 ek gösterge verilmesi, emekli aylığı boyu-

tuyla tazminat yansıtma oranlarında düzenleme 

yapılarak artış sağlanması gerektiğini söyledi. 
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masızca artırma cesareti elde etmektedir. Bir 

çeyrek yüzyılı aşkın zamandır Dağlık Karabağ 

işgal altındadır. Hocalı, kendi diline, ülkesine, ik-

limine hasret, kan ağlamaktadır. Bu hasretlik, ha-

yata acı, hüzün, gözyaşı, hicran, olup karışmak-

tadır. Başlangıçta AGİT bünyesinde barışçıl bir 

çözüm arayışı ile oluşturulduğu izlenimi veren 

MİNSK grubu ülkeleri, adeta oyalama taktiği ile 

sorunun soğumasını, işgalin kalıcı hâle gelmesini 

sağlamıştır. 

Dağlık Karabağ sorunu, Ermeni işgali kayıtsız 

şartsız sonlandırılarak çözülmelidir. Bu konuda 

Ermenistan’a baskı yapılmalı, Azerbaycan’ın gi-

rişimleri desteklenmelidir. Karabağ’da işgal bit-

meden, Hocalı katilleri yargılanmadan hakka, 

hukuka, adalete, barışa dayalı bir dünya düze-

nine dair umutsuzluk artarak devam edecektir. 

Hocalı kıyımıyla aynı tarihsel dilimde yapılan 

Srebrenitsa, Hama, Halepçe, Sabra ve Şatilla, Ce-

nin, Gazze katliamları, küresel ölçekte kanlı, kirli 

planlar yapan emperyalizmin, Müslüman coğraf-

yaları en vahşi saldırılarla ve alenen egemenliği 

altına alma girişiminden başka bir şey değildir. 

Gizli-açık işbirlikleri ve en feci yöntemler, sözde 

insan hakları ve insanlık barışını savunan Ba-

tı’nın, propaganda ve makyajla sevimli göster-

meye çalıştığı vahşi yüzünü, düşmanca niyet ve 

işgalci amacını bir kez daha açığa çıkarmıştır. 

Bugün aynı niyet ve amaç, gizlenme ihtiyacı bile 

duyulmayan bir fütursuzlukla Irak’ta, Suriye’de, 

Yemen’de, Gazze’de, Arakan’da, Afganistan’da, 

Doğu Türkistan’da, Afrika’da kitlesel kıyımlarla 

can almaya, kan dökmeye devam etmektedir. 

Sadece medeniyeti oluşturacak üst değerlerin 

değil, bundan da kötüsü ahlaki, vicdani boyut-

larıyla insanlık değerlerinin yitirildiği bir dün-

yada yaşıyoruz. Güçlü zalimler, kendi çıkar ve 

amaçlarını gerçekleştirmek için, mazlum kitle-

Hocalı’nın hesabı sorulmalı, 
Karabağ’da işgal bitmeli 

25/02/2019 

Acı hatıralarıyla hafızamızdan silinmeyen Hocalı 

mezalimi, adalet beklemekte, her geciken adalet 

gibi bu bekleyiş de acıyı katmerleştirmektedir. 

Azeri kardeşlerimizin 27 yıl önce maruz kaldık-

ları katliamın hazin etkisi, hâlâ dinmeyen acı, ka-

nayan yara olarak devam etmektedir. 

26 Şubat 1992’de Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 

Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasın-

da 600 Azeri kardeşimiz, Ermenistan’a bağlı 

tam teçhizatlı kuvvetler tarafından hunharca 

katledilmiş, yüzlercesi yaralanmış, rehin tutulan 

bin 275 kişi her türlü ağır işkence ve zulme ma-

ruz kalmıştır. 

Hocalı, tarihin, vicdanın, haysiyetin üzerinde kara 

bir leke olarak insanlık tarihinin utanç sayfaların-

dan biridir. Hocalı’da bütün vicdani, insani daya-

naklar, bütün hukuki ilke ve sınırlar ayaklar altına 

alınarak, hiçbir şeyden habersiz kadınlar, çocuk-

lar, kundakta uyuyan bebekler, takatsiz yaşlılar, 

nefretle ölüm kusan silahlarla kurşuna dizilmiş, 

feci şekilde can vermişlerdir. Başta Birleşmiş 

Milletler (BM) olmak üzere, insan hak ve özgür-

lüklerine bağlı olmaları gereken uluslararası ör-

güt ve mekanizmalar gereken tepkiyi vermemiş; 

açık itiraflara rağmen katliamı gerçekleştiren ki-

şiler yargılanmamış, cezalandırılmamıştır. Daha-

sı, Cumhurbaşkanlığı da dâhil, Ermenistan’ın en 

yüksek makamlarına terfi ettirilerek ödüllendiri-

len faillerin, katliamı intikam almak için yaptıkla-

rını göğüslerini kabartarak söyleyebilmeleri, zul-

me arka çıkan dünyanın ahvali adına ibret verici 

ve düşündürücüdür. 

Dünyanın küresel ve kurumsal ölçekte kararan 

vicdanı sessiz kalınca, zalimler zulümlerini acı-
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iradesine yönelmiş bir darbedir. Bütün darbeler 

gibi 28 Şubat da bir mühendislik projesidir ve 

toplumu, siyaseti, idareyi, inancı, ticareti, ekono-

miyi, yargıyı, eğitimi, kısacası hayatın tüm alan-

larını dizayn etmeyi amaçlamıştır. 

Emperyalizmin desteğini alan Batı Çalışma Gru-

bu eliyle dışta, bir milletin uyanmasını, bağımsız 

politika üretmesini istemeyen irade ile içte rant 

ve ikbal düzenini sürdürmek isteyenler ortak çı-

karda birleşerek şu üç unsuru hedef aldılar: 

Batıcı politikaların bizi kopardığı gelişmekte 

olan doğu ülkeleriyle bizi bir araya getirecek ve 

siyasi, ekonomik güç potansiyeli üretecek D-8 

girişimi; milletin kaynaklarını hortumlayanların 

kurduğu rant, faiz ve talan sisteminin önüne ge-

çen ‘havuz sistemi’;mütedeyyin kitlelerin kamu-

sal alan ve siyasette yer alma iradesi ile milletin 

güç ve özgüven aldığı inanç ve değerleri. 

Esasen bu üç unsur üzerinden Yeniden Büyük 

Türkiye idealini yok etmeyi amaçladılar. Apo-

letli medya, bazı sivil görünümlü üniformalı sivil 

toplum kuruluşları, yargı ve YÖK gibi dönemin 

vesayet kurumları ise darbeye gerekçe ve mal-

zeme üretme misyonu üstlendiler. Sonuçta mil-

let iradesine kastedip, millet düşmanı projelerini 

uygulayacak siyasi kadroları başa geçirdiler. 28 

Şubat darbesine açıkça destek veren, darbe ve 

cunta karşıtlığı ile nam salmış, özgürlük ve de-

mokrasiyi dilinden düşürmeyen nice kişi, kurum 

ve çevrelerin de bu süreçte parlak makyajları 

döküldü ve o makyajın altında sakladıkları çir-

kinlikleri ortaya çıktı. 

28 Şubat darbesiyle milyonlarca insan fişlendi. 

Yüz binlerce kişinin eğitim ve çalışma hakkı elin-

den alındı. Milyonlarca kişinin oy verdiği Refah 

Partisi kapatıldı, yöneticileri siyasi yasaklı hâle 

getirildi ve yargılanıp mahkûm edildi. Okullara 

turnikeler ve ikna odaları kuruldu. Binlerce kişi 

leri acımasızca öldürmekte, en son Venezue-

la’da tezgâhlandığı gibi sudan sebeplerle, devlet 

yönetimlerine keyfî olarak el koymak, ülkelerin 

kaynaklarını sömürmek servetlerini talan etmek 

istemektedir. Nice zamandır terör, işgal, katliam 

siyasi baskı aracı ve politik tutuma dönüşmüştür. 

Kuşkusuz sayıları yüz milyonları bulan kadınlar, 

yaşlılar, çocuklar, bu yıkım ve kıyım fırtınasının 

en mağdur tarafı olmaktadır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, Hocalı katliamını yapan-

ları, onlara sessiz kalanları, buna zemin ve imkân 

hazırlayanları kınamak, lanetlemek, telin etmek 

gibi en yalın beşeri tepkilerin ötesinde bütün bu 

acıları unutmayacak, hep hatırlatacak ve zulme 

karşı mazlumdan yana duruşumuzu sürdürece-

ğiz. Zulümle payidar olunmayacağı gerçeğiyle 

zalimlerden hesap sorulacağına olan inancımızı, 

bu yöndeki umudumuzu ve mücadele azmimizi 

asla kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Zulme ve 

mezalime rıza göstermedik, göstermeyeceğiz. 

Bulunduğumuz her yerde, her kademede, her 

platformda, en duyulur ses ve en anlaşılır sözle 

haykırdık, haykırmaya devam edeceğiz.  

İşgallerin son bulması, zulümlerin bitmesi, zor-

baların adalete teslim edilmesi, insanlığın vah-

şetten felaha yol bulabilmesi için uluslararası ku-

rum ve kuruluşları daha fazla sorumluluk almaya 

çağırıyoruz. 

28 Şubat darbesi, her zaman öfke ve 
nefretle anılacaktır 

27/02/2019

Bir askeri vesayet kurumu olan Milli Güvenlik Ku-

rulu, 28 Şubat 1997’de aldığı muhtıra niteliğin-

deki kararları Refah-Yol hükûmetine imzalaması 

ve uygulaması için dayattı. Millet iradesine ba-

lans ayarı yapma gayreti olan 28 Şubat darbesi, 

özünde millete, milletin değerlerine ve milletin 
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Darbenin sivil ayağının yargılanmaması davanın 

en büyük eksiğidir. Bu kişiler maalesef bugün 

aramızda ‘itibarlı kişiler’miş gibi yaşamaya de-

vam ediyor. Eksik kalan adaletin tesisi ve kamu 

vicdanının kâmilen rahatlatılması için diyoruz ki, 

davanın sivil ayağı; yargıdan medyaya, bürokra-

siden siyasete, ekonomiden sivil toplum kuru-

luşları ayağına kadar bütün yönleriyle yargıya 

taşınmalı, süreçte yer alan herkesten hesap so-

rulmalıdır. 

Bankalardan hortumlanan 46 milyar dolar ile bir-

likte darbenin ülkeye maliyeti 381 milyar dolardır. 

Bu paralar milletin refahından ve geleceğinden 

çalınmıştır. O gün yapılan talan yüzünden bugün 

madalyonun bir yüzünde haksız kazançlarıyla 

en zenginler kulübünde sefa sürenler, diğer yan-

da alım gücü zayıflamış kamu görevlileri ve 82 

milyonluk millet var. O nedenle, 28 Şubat’ın ta-

lancılarıyla da mutlaka hesaplaşılmalıdır. 

AK Parti hükûmeti kararlı bir duruşla, mağduri-

yetlere neden olan uygulamaları kaldırdığı gibi, 

mağduriyetlerin giderilmesi için çok çeşitli ça-

lışmalar yapmıştır. Kamu görevlileri işlerine geri 

dönmüş, öğrencilere af çıkarılmış, okullarını bi-

tirmeleri için fırsat verilmiştir. Ancak bu samimi 

ve önemli çalışmalara rağmen, mağduriyetlerin 

bir kısmı hâlâ sürmektedir. 

Af çıktığı hâlde o dönemde hâlâ başörtüsü ya-

sağı tam olarak kalkmadığı, kayıt için başı açık 

fotoğraf istedikleri için okullarına dönemeyen 

kişiler ile sonradan okulunu bitirdiği hâlde KPSS 

engeline takılanlar 28 Şubat’ın mağduru olmaya 

devam etmektedir. Diğer bir mağduriyet kitle-

sini de brifingli yargının verdiği keyfî kararlarla 

mahkûm edilen insanlar oluşturmaktadır. Bu ne-

denle, devam eden mağduriyetlerin giderilmesi 

ve tazmini için de mutlaka yeni bir çalışma baş-

latılmalıdır. Zira adaletin gecikmeye tahammülü 

yoktur. 

hakkında davalar açıldı, mahkûm veya mağdur 

edildi. Mütedeyyin çevre ve sivil toplum kuru-

luşlarına polis ve jandarma baskınları yapıldı, 

yönetici ve üyeleri haksız suçlamalarla yargıla-

nıp hapse atıldı. Birçok sivil toplum örgütü ka-

patıldı. ‘Yeşil sermaye’ yakıştırmasıyla müdahale 

edilen şirketler ekonomik olarak çökertilmek is-

tendi. Haklarını arayan insanlar gözaltına alındı, 

işkence gördü, hapse atıldı. Velhasıl bu süreçte 

milyonlarca kişi doğrudan ya da dolaylı olarak 

mağdur edildi. Millet iradesi çiğnendi. İnanca ve 

değerlere savaş açıldı. 

Milletin üzerinden silindir gibi geçen 28 Şubat 

cunta rejimi, milleti öylesine baskı altına alıp ku-

şatmıştı ki, darbenin bin yıl süreceğinden şüp-

heleri yoktu. Ama millet iradesi, kendisini kadiri 

mutlak sanan darbecilere çok değil, 7 yıl içinde 

hadlerini bildirdi. Bin yıl sürecek dedikleri darbe 

süreci on yıl bile sürmedi. Darbe hükûmetinde 

yer alan partileri de bir daha dönmemek üzere 

siyaset sahnesinden sildi. Millete ayar vermek is-

teyenlere gerçek balans ayarını millet verdi. 

28 Şubat karar ve uygulamaları süreç içerisinde 

tek tek ortadan kaldırıldı. ‘İrtica tehdidi’(!), Milli 

Güvenlik Strateji Belgesi’nden çıkarıldı. Askeri 

vesayet sistemi, ‘millet düşmanları mezarlığı’nda 

hak ettiği yeri aldı. İmam hatiplerin orta kısmı 

açıldı ve katsayı zulmü ortadan kaldırıldı. Başör-

tüsü yasağı her alanda kaldırıldı. Hayat ve siya-

set normalleşti. İnanç üzerindeki baskılar sona 

erdi. 28 Şubat’ın paşaları yargılandı, 21’i müeb-

bet hapse mahkûm edildi. Ancak, 22. yılına giren 

28 Şubat darbesinde hesaplaşılmayan kişiler, gi-

derilmeyen mağduriyetler ve kâmilen huzur bul-

mamış bir toplumsal vicdan olduğunu da söy-

lemek zorundayız. Şöyle ki, 28 Şubat darbe da-

vasında 10 askerin davası zaman aşımıyla düştü. 

Dava, darbeden 16 yıl sonra açıldığı için birçok 

delile ulaşılması mümkün olmadı. Dolayısıyla he-

sap vermesi gereken birçok kişi hesap vermemiş 

oldu ve darbe davası nakisalarla sonuçlandı. 
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Sanayileşmeyle birlikte üretime dayalı maddi ka-

zanımın hazzı ile sadece yeni değil, ayrıca nere-

deyse tamamen ters bir istikamete yönelen ma-

teryalist Batı, geleneksel değerleri hayatın ve in-

sanın merkezinden söküp atmıştır. Sadece insan 

enerjisi değil, insanı anlamlı kılan etik, estetik, 

dini, manevi, kültürel, ruhsal, ailevi ve şahsi bazı 

değerler de daha fazla üretim ve daha fazla ka-

zanç uğruna maalesef feda edilmiştir. Gelenek-

sel değerlerle modern hayat arasındaki değişim 

kendi makuliyetini kaybettiği zaman toplumun 

psikolojisini, sosyal işleyişini, aile düzenini tehdit 

eden bir risk olmuştur. 

Modernleşmeyle birlikte başlayan değişim ve 

gelişimler bir ilerleme, üretimde bir zenginlik, 

ekonomide bir büyüme meydana getirdiği gibi, 

bu değişim, sağlıklı yönetilmediği zamanlarda 

sömürüye aracılık etmiş, özne olan insanı nesne-

ye, aktör olması gereken kadınlarımızı kapitaliz-

min figürüne dönüştürmüştür. 

Ne var ki, 8 Mart gibi günler mazlumun zalime 

zulmünü haykırmaktan öteye geçmemekte, hak-

lının hakkını almasına zerre kadar hizmet etme-

mektedir. Kazanmaktan başka bir şey düşünme-

yen kapitalist düzen, dizginlenemez bir hızla, 

yatışmaz bir iştahla her şeyi kazanç ve rant ara-

cına dönüştürmektedir. Bu durum, kadın, çocuk, 

erkek her şeyi sömürü tezgâhının bir nesnesine 

hâline getirmekte; amacı, aracı, objesiyle her şeyi 

sadece kâra hizmet eden bir patronaj dünyasını 

herkese dayatmaktadır. Dahası, sömürü düzeni-

nin en vahşi yöntemi olan savaşlar, parçalanan 

aileler, kaçırılan çocuklar, tutuklanan ve istismar 

edilen kadınlar, dağılan toplumlar ortaya çıkar-

maktadır. Bosna-Hersek’te, Afganistan’da, So-

mali’de, Filistin’de, Gazze’de, Arakan’da, Irak’ta, 

son olarak Suriye’de yaşanan bu zulümler, kapi-

talist sömürü düzeninin, emperyalist devletlerin 

milletleri bölmesi, en çok da kadınların ve ço-

cukların mağdur edilmesiyle devam etmektedir. 

28 Şubat, tarihin çöp tenekesinde hak ettiği yeri 

almıştır. 28 Şubat defterini tamamen kapatacak 

olan ise sorulmamış hesapların sorulması, gide-

rilmemiş mağduriyetlerin giderilmesidir. 

Bugün esaret zincirini kırmanın, 
tutsak kadınları özgürlüğe 
kavuşturmanın vaktidir   

07/03/2019

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınlarımızın so-

runlarının tartışılması için bir imkân, güncel me-

selelerinin ele alınması için bir fırsat, bazı ger-

çeklerin altının çizildiği bir gündem olagelmiştir. 

Bugünün ilanı ve kadın sorunlarının tarihsel 

bağlamından soyutlanarak anlaşılması, yorum-

lanması ve değerlendirilmesi mümkün olmadığı 

gibi, çözüm önerileri de bu bağlamdan kopuk 

olamaz. 

Her kültür, kadın, aile ve toplumsal değerlerini 

kendi kodları içinde anlamlandırmış, buna göre 

bireylere rol ve statü vermiştir. Devletlerin kuru-

luşu, devamlılığı ve gelişimiyle birlikte meydana 

gelen sosyal, siyasal, ekonomik ve teknolojik de-

ğişimler bazı rolleri kısıtlamış veya ortadan kal-

dırmış, yeni roller ve konumlar ortaya çıkarmış; 

her toplum, dünüyle bugünü arasında sağlıklı 

değişimler geçirdiği ölçüde kendini korumuş, 

başka medeniyetlere benzeştiği, özendiği oran-

da savrulmuş, değer kaybına uğramış ve yozlaş-

mıştır. 

Sanayinin gelişmesi, ticaret hayatında çok farklı 

sektörlerin ortaya çıkması, iş gücü ihtiyacı nede-

niyle kadınların üretim hayatında daha fazla yer 

alması hatta bu iş gücü ihtiyacının çocukları dahi 

bir çalışana dönüştürmesi neticesinde geçmiş-

ten günümüze sorunlar daha karmaşık bir hâl 

almış ve derinleşmiştir. 



BASIN AÇIKLAMALARI 206 | 207

Her zaman haktan, hukuku ayakta tutmaktan, 

adaletten yana olan Eğitim-Bir-Sen olarak, ka-

dınlara yapılan işkence ve istismarı şiddetle, nef-

retle kınıyor; bu insanlık ayıbının bir an önce son 

bulmasını istiyor, bütün tutsakların hür, kadınla-

rın özgür, çocukların geleceği yaşayacağı adil bir 

dünya temenni ediyoruz. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün emeğe daha 

fazla değer katmasını, insana daha çok saygı 

kazandırmasını, kültürümüzün ihya edileceği bir 

iklim ortaya çıkarmasını, değerlerimizin kök sa-

lacağı bir ortam oluşturmasını, örnek kadınları-

mızın daha iyi anlaşılacağı bir eğitim sistemine 

hizmet etmesini arzuluyor; bugünün kadınları-

mızın sorunlarının daha iyi anlaşılmasına vesile 

olmasını, çözümüne hizmet etmesini ve hayırlar 

getirmesini diliyoruz. 

İstiklal meşalemiz hiç sönmeyecek 

11/03/2019

İstiklal Marşı, işgalci devletlere karşı meydan 

okuma, milletimizin emperyalistlere verdiği 

muhtıranın destansı anlatımı, millî mutabakat 

metnidir. 

12 Mart 1921’de TBMM tarafından millî marş ola-

rak kabul edilen İstiklal Marşı, inancı, umudu, ce-

sareti, amaçları, his dünyası ile doğrudan milletin 

ruh, kimlik ve karakterini ifade etmekte; sancak, 

ocak, millet, hilal, hak, hakka tapmak, hür yaşa-

mak, iman, medeniyet, ata, cennet vatan, şühe-

da, vatan, ruh, mabet, namahrem, ezan, şehadet, 

ebedî, vecd, secde, arş, helal, izmihlal, istiklal 

gibi kelimelere yüklenen derin, aşkın anlamlar-

la, adeta maddi manevi dayanakları ile varolu-

şumuzu ilmek ilmek, motif motif dokumaktadır. 

Bu dokumayla ruh haritamızı, millet kimliğimizi, 

millî duruş ve duygularımızı en yalın, en özet 

ifade eden bu marş, sadece bir dönemin değil, 

Bugün Suriye’de savaşın yüzlerce acı sonucu-

nun bir parçası olarak önümüzde duran Suriyeli 

kadınların zindanlardaki tutsaklığı vicdanları ha-

rekete geçirmiş, sağır sultanlara adaleti haykır-

mak, bizim coğrafyamız söz konusu olduğunda 

kör baykuşu oynayanlara bu zulümleri en yalın 

hâliyle göstermek için, içinde bizim de bulun-

duğumuz ‘vicdan hareketi’ tüm dünyaya seslen-

mek için yürüyüşe geçmiştir. 

Bizim inancımıza göre ilahi öğreti erkeklerle ka-

dınları birlikte muhatap alıp ikisini de eş değer 

özne olarak tanımlayıp birbirinin velisi olarak ta-

nımlamıştır. Hayat, ikisiyle mukim, ikisinin birlik-

teliğiyle tastamam, ontolojik gerçeklerle anlamlı 

ve yaşanılır kabul edilmiştir. 

Bizim tarihimizin birçok kesitinde kadınlarımız 

toplumsal liderlik görevi üstlenmiştir. Anado-

lu’nun kalkınmasında öncü Fatma Bacı’dan is-

tiklal mücadelemizin sembol isimlerinden Nene 

Hatun’a kadar çok başarılı rol modellerle hayatın 

her alanında yerlerini almıştır. Eğitimden edebi-

yata, sanattan ticarete, bilimden tekniğe kadar 

birçok alanda ender ve eşsiz örnekler yetiştir-

miş medeniyet değerlerimizle bağımızı kopar-

madan, güncel olanı da yakalayarak, başkalaşan 

değil, ufku görerek değişimi kendi iradesiyle ya-

şayan bir toplum olmalıyız. 

Kötülükleri engelleyip iyilikleri yayan, insan ye-

tiştirmeyi ve örnek şahsiyetlere kavuşmayı amaç 

edinen toplumlarda roller farklı olsa da amaçlar 

aynıdır. 

Cinsiyetleri birbirinden ayrıştıran veya yarıştıran 

ya da tamamıyla eşitleyen yaklaşımlar yerine 

her bireyin kendi ontolojik gerçeklerine uygun 

bir şekilde var olacağı ve rol üstleneceği, mükte-

sebatı ölçüsünde statü kazanacağı, yozlaşmaya 

kapalı, sürdürülebilir yollara ve yöntemlere ihti-

yacımız var. 
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Asım’ın Nesli olarak, İstiklal Marşı’nı ve Akif’i iyi 

anlamalı, istiklal meşalesini bilgiyle, ilimle, eği-

timle, erdem ve güzel ahlakla, başarıyla canlan-

dırmalıyız. 

İstiklal Marşı’nın Meclis’te millî marş olarak kabul 

edilişinin 98. yılında, Millî Mücadele şehitlerimizi 

ve Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve 

minnetle yâd ediyoruz. 

Yeni Zelanda’da Müslümanlara 
yapılan silahlı saldırı insanlığa 
sıkılmış bir kurşundur

15/03/2019

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde Nur Ca-

mii’ne yapılan silahlı saldırıda, ilk belirlemelere 

göre 40’tan fazla Müslüman kardeşimiz hunhar-

ca şehit edilmiş, 28’i ağır 49 kardeşimiz de ya-

ralanmıştır. 

Saldırganın, saldırı için seçtiği yer ve zamandan 

silahların üzerine kimi İslâm karşıtı teröristlerin 

ve Müslümanlara karşı mücadele etmiş tarihi ki-

şilerin isimlerinin yazılı olmasına, katliamın yapıl-

ma biçimine, saldırı anının Facebook’ta yayım-

lanmasına kadar birçok sembol İslamofobya’nın 

ne ölçüde tehlikeli bir aşamaya geldiğini göster-

mektedir. 

Bu insanlıktan nasibini almamış zihniyetin ve ruh 

hâlinin sonucu olan terör saldırısını şiddetle kı-

nıyor, faillerini, demeçleri, yazıları, tavırları ile bu 

nefret ortamına zemin hazırlayanları lanetliyo-

ruz. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize 

Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. 

Saldırganın saldırıdan önce Türkleri de hedef 

alan 87 sayfalık manifesto yayımladığı, mani-

festoda Türklerin Avrupa’dan tamamen sökü-

leceğinin ve İstanbul’daki bütün camilerin yıkı-

dünden yarına milletimizin tarihî varoluş, öncül 

ilke ve iddialarını da içermektedir. 

Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale Destanı ve İstiklal 

Marşı başta olmak üzere, birçok şiirinde bu nes-

lin ruh dünyasını ateşli bir maneviyatla harekete 

geçirmiştir. Bu anlamda, İstiklal Marşı, en im-

kânsız şartlarda bile ölümüne bir silkinmenin ve 

mücadele azmiyle canlanan tarihsel ruh ve ben-

liğin zulme, emperyalizme, esarete karşı koyma 

inancının, kararlılığının ifadesidir. İstiklal Marşı, 

imanın, inanç kardeşliğinin haksızlığa, esarete, 

tahakküme boyun eğmeyecek, teslim olmaya-

cak birlik ve direniş yemini, bir yeniden kıyamın, 

kurtuluşun, kuruluşun en geniş mutabakat met-

ni,destansı bir varoluş manifestosudur.

Akif’in, ‘Allah bir daha yazdırmasın’ dediği İstik-

lal Marşı, kâğıda kalemle değil, bütün dünya em-

peryalistlerine karşı verilmiş istiklal mücadelesi-

ni diri, dirençli kılan ruhla, kanla yazılmış, tarih 

tarafından tescil edilmiştir. Bu ölümüne var olma 

kararlılığında olan ruhtur bizi canlı, diri tutan.

Akif’in ateşten kelimelerle maşeri vicdanı kurtu-

luş mücadelesi için tutuşturmaya çalıştığı, bu-

nun için ruhunu millet ruhuyla bütünleştirerek 

canhıraş şekilde çırpınarak, ancak ‘korkma’ksızın 

haykırdığı bu marş, medeniyetimizin ana damar-

larından ve ruh kökünden beslenmiştir. Güncelli-

ğini, canlılığını yitirmeyen ifadeler içimize işleye-

rek, içimizi işleyerek millî fikir ve idealimizin asıl 

yönünü işaret etmektedir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, iman ilkemizi, hürriyet 

ülkümüzü hep canlı tutan, tutacak olan İstiklal 

Marşımızın, millî mutabakat ve misakımızın öne-

minin farkındayız. İstiklal harbinde ne ölçüde 

hayati olduğunu kavradığımız bu duygu, düşün-

ce ve aidiyetin önemini, 15 Temmuz darbe ve iş-

gal girişimine karşı verilen millî direnişte bir kez 

daha idrak ettik. 
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Bu vahşice saldırıda hayatını kaybedenlere tek-

rar Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, ailele-

rine sabır diliyoruz. 

Başta siyasiler, yöneticiler, aydınlar, sivil toplum 

örgütleri, gazeteciler olmak üzere, herkes so-

rumlu davranmalı; haktan, adaletten, mazlum-

dan yana tavır almalıdır.

Halepçe, insanlığın günahı, vicdanın 
utancıdır

15/03/2019

16 Mart 1988, egemenlikleri için hiçbir zulümden 

kaçınmayan emperyalistlerin işbirlikçileri Sad-

dam’ın kimyasal bombalamalarıyla Halepçe’de, 

yaşayan Kürt kardeşlerimize karşı yapılan kat-

liamın tarihidir. Aradan geçen bunca zamana 

rağmen aynı güçlerin, ümmet coğrafyamıza aynı 

amaç ve benzer işbirlikçilerle saldırılarını sürdü-

rüyor olmaları, coğrafyamızın maruz kaldığı teh-

likenin büyüklüğünün boyutlarını idrak etmemiz 

açısından ibretlik bir durumdur.

Yaklaşık sekiz yıl süren İran-Irak Savaşı’nın son 

aylarında, 16 Mart 1988 tarihinde, Irak savaş 

uçakları Halepçe’ye beş saat boyunca zehirli gaz 

bombaları yağdırdı; çoğu kadın,çocuk ve yaşlı-

lardan oluşan 5 bine yakın insan hayatını kaybet-

ti, binlerce sivil yaralandı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) yayımladığı 

raporlara göre ölenlerin sayısı daha fazladır. Sal-

dırıdan sonra komplikasyonlar, çeşitli hastalıklar 

meydana geldi, doğumlar sağlıklı neticeleneme-

di. Yine Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamalarına 

göre Halepçe’de günümüze kadar 43 bin 753 

kişinin ölümü, 62 bin 200 kişinin sakat kalması, 

doğrudan kimyasal silahların etkisiyle bağlantı-

lıdır. Bu soykırım yaşanırken, bir milyona yakın 

insan yerinden yurdundan ayrılmak zorunda kal-

larak, Ayasofya’nın kiliseye çevrileceğinin ifade 

edildiği bilgisi, şeytanca niyetleri olan odakların, 

insanlığa, dine dayanarak vahim, korkunç bir 

komplo kurduklarını göstermektedir. 

Daha önceden benzer versiyonlarını Avrupa ve 

ABD’nin birçok şehrinde gördüğümüz bu saldı-

rılar, dini inançların, siyasal güç mücadeleleri ve 

sömürü hesapları için kullanılmasından kaynak-

lanmaktadır. İslamofobi ile ortak insanlık mede-

niyetimizin, insan hakları, bir arada barış içinde 

yaşama, özgürlük gibi temel ilkeleri fütursuzca, 

sorumsuzca çiğnenmekte; Müslümanlara, İslam 

kültür, uygarlık ve yaşama biçimine nefret kö-

pürtülmektedir. Dünyanın barışa en çok ihtiyaç 

duyduğu bir dönemde, kimi ülkeler, dinler ça-

tışmasını körükleyecek tarzda İslam karşıtlığını 

adeta siyasi tutuma dönüştürmüştür. Bu, çok 

korkunç ve tehlikeli bir yoldur. Kimi batılı ülke-

lerin, sokaklara, caddelere, mabetlere korku sa-

lan, hayatın ritmini, düzenini, huzurunu bozan bu 

çarpık, sahte ve ikiyüzlü yaklaşımı, kendi ülkeleri 

ve insanlık için felaketten başka bir şey getirme-

di, getirmez. 

Biz, ırkı, dili, dini, coğrafyası ne olursa olsun me-

deniyet değerlerinin bütün insanlara ait oldu-

ğunu, zor ve şiddet kullanmak, nefret yaymak 

gibi terörist yöntemlerin dini, dili, coğrafyası ne 

olursa olsun reddedilmesi gerektiğini savun-

duk, savunuyoruz. Ölüm ve kan üzerine kurulu 

hiçbir girişimi, oluşumu, yaklaşımı kabul etmi-

yoruz. ‘Öteki’ üzerinden kışkırtılıp tahrik edilen 

ve en nihayet teröre yöneltilen sapkın duygular 

sonunda dönüp sahiplerini vurur, vurmaktadır, 

vuracaktır. Özellikle batılı aydın ve siyasetçiler, 

fazla vakit geçirmeden yuvarlanmakta oldukları 

uçurumun kıyısından dönmeli, insanlığın huzuru, 

mutlu geleceği için kayıtsız şartsız barışı ve in-

san haklarını desteklemelidir. 
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tek gün yok ki, bir darbe, bir suikast, bir katliam, 

bir savaş, bir zulüm, bir göç, bir kıyamet yaşan-

masın. Eşsiz zulümler, işkenceler, yıldırmalar, iş-

galler, tecavüzler bu topraklara neredeyse kader 

olarak yaşatılmaktadır. 

Önemli olan, açık bir insanlık suçu olan bu kitle-

sel kıyım ve katliamların hesabının sorulmasıdır. 

Hesap sorulamadığı için evrensel odaklar ve on-

lardan güç alıp cesaret bulan yerli işbirlikçileri, 

tecavüz ve katliamlarına fütursuzca devam edi-

yorlar. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, vicdanımızda ve hafıza-

mızda yakıcı, öldürücü etkisiyle tüm canlılığını 

koruyan Halepçe katliamını lanetliyor, yeryüzün-

de işlenen tüm insanlık suçlarını telin ediyoruz. 

Barış ve kardeşlik ikliminin tüm yeryüzü coğraf-

yasını sarması için yaşanan acıları unutmayacak, 

unutturmayacak, bu uyanış, direniş ve diriliş mü-

cadelemizi nesillere aktarmaya devam edeceğiz. 

Çanakkale Zaferi, bizim için güven, 
işgal edilmiş vatanlar için ilham 
kaynağıdır

17/03/2019

104 yıl önce, emperyalist ülkeler, bin yıldır bu 

toprakları vatan edinmenin bedelini kanı ve ca-

nıyla ödemiş milletimizi tarihten silmek, vatanı-

mızı işgal etmek, sömürgeleştirmek için, olanca 

güç ve imkânlarıyla saldırdığı Çanakkale’de, tari-

hin akışını, dünyanın dengesini değiştirecek ağır 

bir yenilgi almıştır. 

İşgal ve yağma heveslisi devletler, Osmanlı’nın 

sahip olduğu imkânlarla kıyaslanamayacak ka-

dar fazla silah, teçhizat ve imkâna güvenerek, 

dışarıdan ikmal yolları Osmanlı tarafından kesil-

miş, içeride Bolşevik hareketle başı dertte olan 

Rusya’ya yardım etmek amacıyla yola çıkmışlar-

dı. Türkiye, ülkesi ve milleti ile sayıları yüz binler-

le ifade edilen mazlum ve mağdur komşularına 

kucağını açtı. Göç İdaresi’nin rakamlarına göre 

bu süreçte ilk dalgada 51 bin 542 kişi, sonraki 

aşamada 467 bin 489 kişi Türkiye’ye sığınmıştır. 

Başta ABD ve AB olmak üzere, bölge ülkeleri de 

Orta Doğu’nun ‘Hiroşima’sı sayılacak bu katliam 

karşısında sessiz kalmayı tercih ettiler. 53 İslam 

ülkesi, ırkçı Baas rejiminin katliamını, saldırı bit-

tikten ancak üç gün sonra toplanarak konuşabil-

miş, bu toplantının da ortak tutumu ne yazık ki 

sessizlik olmuştur. Halepçe katliamı, Irak Yüksek 

Mahkemesi tarafından, daha çok konjonktürel 

siyasi hesaplarla ancak 1 Mart 2010’da soykırım 

olarak tanınabilmiştir. 

Bu katliam, Hama’da, Srebrenitsa’da, Hocalı’da, 

Doğu Türkistan’da, Arakan’da, Filistin’de, Ha-

lep’te olduğu gibi, zalimlerin insanlara, özellik-

le Müslümanlara karşı ve onlar üzerinden bütün 

mazlumlara ne kadar acımasız olduklarını, ola-

caklarını göstermiştir, göstermektedir. Dün Ha-

lepçe’de olanların bir benzeri Halep’te, Doğu 

Guta’da Beşar Esad’ın kimyasal bomba saldırı-

sında olmuştur, olmaya devam etmektedir. Su-

riye’de bir milyon insanın ölümüne sebep olan 

zalimler, hâlâ iktidarda tutulabilmektedir. Bu du-

rum, insanlık vicdanının düştüğü sefaletin aşa-

ğılık seviyesini göstermektedir. Dünya hâlâ koyu 

bir sessizlik içinde yapılan katliamlara seyircidir. 

Birleşmiş Milletler gibi, katliamları önlemesi ge-

reken kuruluşlar, Srebrenitsa’da görüldüğü üze-

re, katliamlara aracı olma görevi bizzat üstlen-

miş gibidirler. Yeryüzü vicdanı etkili bir evrensel 

hareketle ayağa kalkmadığı, mazlum kitleler ör-

gütlü bir güç oluşturamadığı, Müslüman ülkeler 

birlik ve beraberlik içinde siyasi tavır alamadığı 

için, zalimler yaptıkları zulmün sadist zevkiyle; 

mazlum, yaşadığı acıların telafisi imkânsız kayıp-

larıyla kalmıştır, kalmaktadır.

Yaşadığımız coğrafya, neredeyse her gün bir 

acıyla, trajediyle anılır olmuştur. En az yüz yıldır 
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azim ve kararlılığının parolasıdır. Çanakkale’nin 

geçilmez olması, vatanın işgal edilemeyeceği, 

milletin dize getirilemeyeceği, imanın yok olmaz, 

umudun tükenmez, ocakların sönmez, bayrağın 

düşmez, ezanın dinmez olması demektir. Çanak-

kale, bütün beşer takatini aşan mücahede ruhu-

dur; inanma yüceliği, istiklal ve özgürlük, değer-

lerimiz için ölümüne kararlılıktır. Malazgirt’ten 15 

Temmuz’a, geçmişten geleceğe tarih boyunca 

milletimize güven, anlam, önem, umut, ideal ve 

ufuk kazandıran bu ruhtur. İşte bu sebeple, en 

modern silahlarıyla İtilaf devletleri, varlıklarıyla 

bütünleştirdikleri vatanlarını ölümüne savunan 

bu milletin inanç ve cesareti karşısında çare-

siz kalmış, güçlü gelmiş fakat yanlarına sefil bir 

mağlubiyet alarak geldikleri gibi gitmişlerdir. 

Çanakkale, ümmet coğrafyasında, dil, ten veya 

toprak olarak aidiyeti ne olursa olsun, bütün 

Müslümanların kardeş olduğunu, imanın vahde-

tiyle bütünleşen ümmetin emperyalistleri boz-

guna uğratacağını göstermiştir. Çanakkale, bir 

milletin en seçkin evlatlarını ve bütün servetini 

heba etmesi pahasına inanç ve özgürlüğünden 

asla vazgeçmeyeceğini tarihe ve insanlığa ilan 

etmiştir. Çanakkale, din, iman, namus, bayrak, 

istiklal söz konusu olduğunda, vatanımızı işgal, 

bedenlerimizi esir ve köle etmek üzere hesap 

yapanlara ne unutulmaz darbe indirileceğinin 

tarihî kanıtı ve tescilidir. Çanakkale, millet olarak 

kazanılmış bir vatan, istiklal, benlik ve kimlik adı-

na onurdur. 

Denizin kan gölüne, karanın kıyamet sahnesi-

ne dönüştüğü Çanakkale Savaşı, değişmeyen 

amaçlarıyla bugün de devam etmektedir. Em-

peryalizm, dün olduğu gibi, bugün de siyasi, 

dinî, ekonomik çıkarları için kanlı, kirli, sinsi saldı-

rılarla Müslümanları ateş ve kan denizinde boğ-

maya çalışmaktadır. Irak’ta, Suriye’de, Filistin’de, 

El Aksa’da, Doğu Türkistan’da, Afganistan’da, 

Arakan’da, Yemen’de, Mısır’da, Somali’de, Bos-

dı. Boğazlardan geçip İstanbul’u işgal edecek, 

oradan da Rusya’ya yardım edeceklerdi. 

Silah, para ve teknoloji üstünlüğüne dayanan 

güçlerine güvenerek, en geç bir iki hafta içinde 

Çanakkale’yi geçip İstanbul’u işgal edeceklerinin 

ham hayaliyle müstakbel zaferlerini erkenden 

kutlamaya bile başlamışlardı. 

Sınırsız bir egemenlik hırsıyla vatanımızı işgal, 

servetlerimizi yağma, medeniyetimizi imha et-

meyi amaçlayan emperyalist güçler, önce de-

nizden, sonra karadan saldırdılar ama hiç hesap 

edemedikleri ve akıl erdiremedikleri imanlı, ka-

rarlı ve ölümüne bir direnişle hezimete uğradılar. 

Bütün askeri stratejileri, matematik hesapları, 

beşer takat ve tahayyülünü aşan ölümüne ve 

destansı direnişin kıyameti, emperyalist güçleri, 

geçmek istedikleri boğazın derin sularına göm-

müştür. Çanakkale deniz savaşlarını ve her bir 

şehidimizin nesillere yenilmez bir ruh aşılayan 

hatırasını hatırlamak, anlamak bizim için önemli, 

dost düşman herkes için ibretlik bir zaferdir. 

Çanakkale Deniz Zaferi, Kut’ül Amare Zaferi ile 

birlikte düşünüldüğünde, sadece birinci dünya 

savaşının değil, Fransa ve İngiltere gibi emper-

yalist devletlerin güç ve yerlerini de sarsarak 

tarihin akışını değiştirmiştir. O zamana kadar sü-

per devletler coğrafyası Avrupa’nın sömürgecili-

ğe dayalı hâkimiyetinin yıkılışı ve mazlum millet-

lerin özgürlük mücadeleleri Çanakkale Zaferi ile 

başlamıştır. Çanakkale Zaferi, istiklal harbimizde 

bize güven, vatanları işgal edilmiş bütün millet-

lere ilham ve cesaret vermiştir. 

Çanakkale, milletimizin ve ümmetin hayatı paha-

sına koruduğu asla çiğnenemez, geçilemez de-

ğerler hattıdır. Bu değerler yaşatılıp muhafaza 

edildiği sürece Çanakkale geçilmez. ‘Çanakkale 

geçilmez’, milletimizin birbirinden ayrı düşünü-

lemez şekilde imanlı, onurlu, hür yaşama yemin, 
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Çocuklarımızı emanet ettiğimiz eğitimcilere yö-

nelik saldırılar, gereken tedbirler alınmadığı için 

devam etmektedir. Yürüttükleri mesleğin mane-

vi karşılığı olan saygının çok görüldüğü; sözlü 

taciz, saldırı, darp, bıçakla ve silahla yaralama 

gibi olayların sıradanlaştığı bir dönemi yaşıyo-

ruz. Bugün gelinen noktada, öğretmene saygı 

sorunu, en temel meselelerimizden biri hâline 

gelmiştir. Geleceğimiz olan çocuklara bilgi, be-

ceri ve değer kazandıran öğretmenlere reva gö-

rülen muamele ve gösterilen kayıtsızlık düşün-

dürücü olduğu kadar vahimdir de. 

Hayatlarını, çocuklarımızın daha iyi olmasına 

vakfeden eğitimcilere yönelik saldırıların önü 

alınmazsa, şiddet hastalığı bütün toplumu sara-

cak, dolayısıyla yarınlarımız karanlık olacaktır. 

Toplumsal sorun hâline gelen şiddet olaylarına 

ortak tavır geliştirmek ve çözüm bulmak, soru-

nun üstesinden gelinmesi için sorumluluk almak 

zorunludur. Şu gerçeğin altını bir defa daha çiz-

mekte fayda var: Eğitimcileri şiddetin hedefinde 

olan bir toplumun geleceği karanlıktır. Ciddi bir 

sorun olan şiddete çözüm bulunması için, başta 

Millî Eğitim Bakanlığı olmak üzere, herkes elini 

taşın altına koymalı, üzerine düşeni yapmalıdır. 

Önceden ihtimamın odağında olan öğretmenle-

rimiz artık hakaretin, şiddetin ve itibarsızlaştır-

ma sarmalının içine düşürülmüştür. Bu, bir mes-

leğin yıpranması değil, bir milletin geleceğinin 

yok edilmesidir. Münferit eylemler olmaktan çık-

mış, 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 sokak or-

tasında bıçaklanmaması, Yunus öğretmenlerin 

na-Hersek’te, Kosova’da, Kırım’da, velhasılıke-

lam, bulundukları her yerde Müslümanlar, em-

peryalizmin saldırısına, sürgününe, işkencesine, 

kıyımına, yıkımına, katliamına, soykırımına ma-

ruz kalmaktadır. Zaman ayarlı bomba gibi mil-

letin tepesinde patlayan darbeler ve son olarak 

15 Temmuz’da hain bir darbeyle başlayan vatanı 

işgal ve parçalama girişimi, yeni plan ve kurgu-

larıyla emperyalizmin saldırılarından biriydi. 15 

Temmuz’da emperyalizmin silahlı, bombalı sal-

dırısına çıplak ellerimiz ve yüreğimizle karşı koy-

mamız, canlı ve diri kalan Çanakkale ruhu saye-

sinde olmuştur. 

Çanakkale’nin geçilmez olduğu, dirilişe dönüşen 

15 Temmuz direnişiyle bir kez daha anlaşılmıştır. 

Asıl anlaşılması gereken ise sürekli yenileyerek 

canlı tutmanın hayati öneminin yanı sıra, bu ruhu 

hayatın her alanındaki başarımızla yaşanır kıl-

maktır. Askerî ve siyasi başarı olan, inanç, azim 

ve yiğitlikle yazılmış bir destanı, başta eğitim ol-

mak üzere, her alanda ileri giderek taçlandırma-

lı; ümmete ve insanlığa yeni bir umut olmalıyız. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, Çanakkale Zaferi’nin 104. 

yılında, milletinin geleceği için canlarını feda 

eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd edi-

yoruz. Çanakkale’yi unutmayacak, unutturmaya-

cak, Çanakkale ruhunu hep canlı tutacağız. 

Bir meslektaşımızı daha şiddete 
kurban verdik 

02/04/2019

Gebze Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardım-

cısı Necmeddin Kuyucu, bir öğrenci tarafından 

bıçaklanarak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hasta-

nede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatı-

nı kaybetmiştir. Saldırıyı kınıyor, öğretmenimize 

Allah’tan rahmet, ailesine ve eğitim camiasına 

başsağlığı diliyoruz. 
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mahiyet ve kudretini temsil etmesi açısından 

önemlidir. 

Millet Meclisi, özel bir programla 23 Nisan Cuma 

günü Hacı Bayram Camii’nde kılınan Cuma na-

mazını müteakip cemaatle birlikte Kur’an ve dua 

okunarak açılmıştır. Millet ile Meclisi, el ele, omuz 

omuza vermiş, tek vücut olmuştur.  O gün An-

kara’da ve Türkiye’nin her yerinde yaşanan mu-

azzam coşku, başta ümmet coğrafyaları olmak 

üzere, başka milletlere de bağımsızlık ve direniş 

ilhamı vermiştir. İstiklal Harbi’nden kuruluşa ka-

dar milleti harekete geçiren ruh işte budur. Bu 

ruhla mücadele verilmiş, bu ruhla zafer elde 

edilmiştir. Bu ruh olmaksızın ülke ve millet var-

lığımızın anlamı da amacı da kalmaz. Darbelerle 

demokrasinin kesintiye uğratıldığı kimi vahim 

olaylara rağmen milletin asıl istikameti bu yön-

dedir. 

Bağımsızlık ve özgür irade, medeniyet iddiasını 

sürdürme kararlılığındaki milletler için tartışıl-

maz, taviz verilmez, pazarlığı yapılmaz değer-

lerdir. Bağımsızlık, bizde şehadetleri dinin temeli 

olan ezanlarla müşahhas değere dönüşmüştür. 

İnancımız, özgürlükle iç içe geçmiş bir gerçek-

likle anlamlıdır. 

23 Nisan’ın çocuklara bayram olarak armağan 

edilmesinin ise ayrı ve büyük anlamı vardır. Ço-

cuklar bir milletin geleceği, canlılığı, umudu, 

hayalidir. Çocuklarına sahip çıkamayan bir mille-

tin geleceği, yarınlara ilişkin hedef ve heyecanı, 

daimi egemenliği olamaz.  O nedenle, özgürlük, 

bağımsızlık ve egemenlik tutkumuz, çocukla-

rımıza aşılanıp emanet edilerek canlı, kalıcı ve 

sürekli kılınmak istenmiştir. Var olma canlılık ve 

coşkusunu çocuklarına emanet eden milletimiz, 

geçmiş ve geleceğiyle tarihe kök salmaktadır.23 

Nisan’ın millî egemenlik günü olarak çocuklara 

armağan edilmesi, aslında bu ruhun gelip geçici 

olmadığına, milletin asli karakterinde yer etmesi 

zorbalarca darp edilmemesi, Aybüke öğretmen-

lerin kurşunlanmaması, Necmeddin öğretmen-

lerin okulda bıçaklanmaması için tüm yetkilileri, 

eğitim çalışanlarına karşı eğitim-öğretim hizmeti 

sunumundan kaynaklı şiddet eylemlerine yöne-

lik cezai ve hukuki tedbirleri bir an önce almaya 

çağırıyoruz. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, daha önce düzenlediği-

miz imza kampanyasıyla da dikkat çektiğimiz 

şiddet olaylarına karşı caydırıcı nitelikte yasal 

düzenleme yapılması talebimizi yineliyor; bir 

defa daha Necmeddin öğretmenimize Allah’tan 

rahmet, ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı 

diliyor, bu ve benzeri hadiselerin tekrar yaşan-

maması temennisinde bulunuyoruz. 

Millî egemenliği kalıcı kılacak olan 
başarılı bir eğitimdir 

22/04/2019

23 Nisan 1920, güç birliği yapan emperyalist 

devletlerin ülkemizi işgal, milletimizi esir alma 

girişiminin, ‘Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletin-

dir’ parolası ve tam bağımsızlık ilkesiyle ölümü-

ne bir direnişle akamete uğratılmasının; milleti-

mizin, iradesinin esaret altına alınamayacağını 

bütün dünyaya ilan ettiği tarihin adıdır. 

Sömürgeci devletlere karşı verilen İstiklal Har-

bi’nin sayısız sıkıntıları yaşanırken açılan Meclis, 

hem savaşı sürdürmüş hem de milletimize yeni 

bir siyasi kimlik kazandırmıştır. Meclisin açılışı 

sıradan bir hadise değildir. Çok güçlü sembo-

lik ve tarihî anlamlara sahiptir.Her şeyden önce 

asla teslim olmayan bir iman ve azimle temer-

küz eden millî iradenin muhteşem direnişi, bir 

milletin yeniden dirilişidir.Milletimizin büyük bir 

diriliş ve toparlanışla tarih sahnesine yeniden 

çıkışı, Meclis’in açılışıyla birlikte kurumsal olarak 

da gerçekleşmiştir. 23 Nisan, millî egemenliğin 
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tur, olmaktadır. Çünkü bilgi, tarihte olmadığı ka-

dar yeni ve sınırsız güç kaynağıdır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Meclis’in açılışının 99. 

yıl dönümünü ve bütün çocukların Ulusal Ege-

menlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz. 

Toplumun temeli aile, ailenin direği 
annedir 

11/05/2019

Anne, samimiyetin, karşılıksız sevmenin, fe-

dakârlığın, hiçbir tanımın ifade edemeyeceği 

duygusal bağın, sınırsız şefkatin, bitimsiz sevgi-

nin, benliğini varlığımızla bütünlemenin sembo-

lüdür. Anneler, Allah’ın rahim sıfatının kendilerin-

de tecelli ettiği varlıklardır. O nedenle, annelerin 

sevgisi, şefkati, merhameti hiçbir beşeri ölçek-

le anlaşılıp sınırlanamayacak kadar engindir. O 

duygunun aşkın yüceliğini ancak anneler bilir. 

Anneye saygı, nesiller boyu tevarüs eden bağlı-

lıklarla canlı kalan insan cevherine, insanlık özü-

ne saygıdır. Adanmışlığa, yürek bağına, umudun 

sınırsız tahammülüne, bütün bir varlığa saygıdır. 

Annelerin varlığı cennet, yokluğu bitimsiz bir 

boşluktur. Onun için toplumsal barışı ve huzu-

ru ayakta tutacak canlı, güçlü bir sembol olarak 

ayakları altına cennet serilen annelerin hakkı hiç-

bir surette ödenmez. 

Eğitimden kültüre, ekonomiden siyasete ka-

dar annelerin dünyalarına uzak düşen, onların 

beklentilerini karşılamayan, onları sevindirmeyi 

amaçlamayan hiçbir program, varlığın da ha-

kikatin de doğasına uygun değildir. Her anne 

yüreği evrenseldir, başkasının üzüntüsüne de 

sevincine de ilgisiz kalmaz. Anne vicdanı analık 

duygusuyla başkasının acısına da sevincine de 

en saf beşeri duygularla ortak olur. Acıyı, göz-

yaşını, alın terini ten rengine, sınırlara göre sı-

nıflamayan bu insani zemin, kuşatıcı barışın da 

başarmanın da en güçlü imkânıdır.

gerektiğine ilişkin bir vurgudur. Millî egemen-

lik düşüncesinin çocuklara armağan ve emanet 

edilmesi, millî ve özgür iradeye sahip çıkma dü-

şüncesiyle sağlam ve sağlıklı nesiller yetiştirmek 

içindir. Tam da bu noktada eğitime tarihî görev 

ve sorumluluk düşmektedir. Evrensel güç ve 

imkân kazanan kötülük, en ince psikolojik boş-

lukları bile kullanarak, daha kişiliğin gelişim aşa-

masında çocuklarımızın tertemiz ruhunu zehirli-

yorsa, çocuklarımıza vermemiz gereken eğitim, 

daha bir hayati önem arz etmektedir. Çünkü ar-

tık egemenlik sadece fiziki dirençle kazanılan ve 

korunan bir değer olmaktan çıkmıştır. 

Günümüz dünyasının bilgi üretimine, onu hayata 

aktarma biçimine göre değişen güç ve gelişmiş-

lik realitesi, klasik egemenlik yapılarını gevşet-

miştir. Her şeyin küresel nitelik ve boyut kazan-

dığı dünyamızda, ulusal egemenliği kazanmanın, 

korumanın, sürdürmenin ve başarmanın tarzı da 

tekniği de bilgi merkezli olarak değişmiştir. Bil-

gide, bilimde, kültürde, sanatta, ekonomide güç 

olmaksızın, fiziki dirençle kazanılan egemenlik 

işlevsiz kalmaktadır. Küresel iletişim ve etkile-

şim evresinde, ulusal egemenliğin karakteri de-

ğişmiş, ülkeler arası artan bağımlılık ilişkisi, yeni 

tehdit, risk ve fırsat alanları oluşturmuştur.Özel-

likle eğitim sistemimizi kendi kültür kodlarımızla 

birlikte çağın icaplarına göre düzenlemezsek,sa-

vaşta kazanılan zaferlerin diğer alanlarda kaybe-

dildiği görülmedik bir gelişme değildir. 

23 Nisan’ı, millî egemenliği yüksek bir bilinçle 

tahkim etmek için çocuklarımıza daha huzurlu 

ve bilinçli bir gelecek inşa etmeye çabalama-

nın, çocuklarımızın devralacağı millî egemenlik 

davasını onların yüreklerine yerleştirme anla-

yışı ile idrak eden Eğitim-Bir-Sen olarak, kalıcı 

egemenliğin ancak başarılı bir eğitim sistemiy-

le sağlanacağına inanıyoruz. Eğitimde başarılı 

olamayan milletler, savaşların olumsuz etkilerini 

aratmayacak uzun sefaletlere mahkûm olmuş-
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yatan kadın hareketleri, aile ve annelik kavramını 

özgürlüğü sınırlayıcı unsurlar gibi göstererek 

gözden düşürmeye çalışmaktadır. 

Bireyselliği özgürlük, geleneklerimizi engel, aile-

yi demode ataerkil bir kurum gibi göstermeye 

çalışan fikirler ve akımlar, emperyalizme ve ka-

pitalizme hizmet etmekte, bu yollarla toplumsal 

bağları çözülen toplumlarda en büyük bedeli, 

aile kaybolduğu için, anne ve çocuklar ödemek-

tedir. 

Toplumun temeli aile, ailenin direği annedir. 

Dünyanın birçok yerinde emperyalist saldırgan-

lıktan en fazla zarar gören mazlum ve mağdur 

kesim anneler ve çocuklar olmaktadır. Son ola-

rak, sözüm ona hür dünyanın ve Müslümanla-

rın, Suriye zindanlarında tarifsiz zulüm, işkence 

ve tecavüz altındaki binlerce kadın ve annenin 

dramlarına karşı betondan sessizliği devam et-

mektedir.

Toplumsal cinsiyet adıyla tanımlanmış ideolojik 

gündemlerin dayatmasıyla kültürümüze zarar 

verecek, toplumsal kaderimizi etkileyecek, bizi 

medeniyet değerlerimizden uzaklaştıracak, aile 

yapımızı zayıflatacak güzel ambalajlanmış, güya 

özgürlük çağrıları yapan projelere fırsat verilme-

meli, bunlara karşı dikkatli olunmalı; binlerce yıl-

lık yaşanmışlıkla oluşan, belirleyici, merkezinde 

annelik hakkının ve ailenin olduğu güçlü toplum 

yapımız titizlikle korunmalıdır. 

Güçlü anne, güçlü aile; güçlü aile, güçlü toplum 

demektir. Annelerimiz, bizim gerçek güzelliği-

miz, gerçek değerimiz, zenginliğimizdir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, bütün annelerimizin An-

neler Günü’nü kutluyor, hepsine sağlıklı ve uzun 

ömürler diliyoruz. 

Annelerin mutluluğu, toplumun en doğru refah 

ve mutluluk göstergesidir. Dilinden yurduna, ya-

sasına kadar hemen en temel varoluş olgu ve 

boyutlarını ‘ana’ motifiyle birlikte kavramsallaş-

tırmış ‘Anadolu’da aile okul, anne öğretmendir. 

Anneler en soylu öğretmenidir insanlığın, çağ-

ların, çocukların. Onlardan aldığımız terbiye, 

toplumu ifsat etmeyi amaçlayan sapkın hareket-

lerden en yıkıcı ve kıyıcı emperyalist saldırılara, 

bütün toplumsal çalkantılara karşı millet olarak 

direnmemizde çok etkili olmuştur. O nedenle, 

mutlu aile, güçlü anne temel hedefimiz olmalı, 

aile kurumunu zayıflatacak tutum, tavır ve uy-

gulamalardan kaçınılmalı; anne odaklı, aile mer-

kezli eğitime ve programlara önem verilmelidir. 

Toplumun temeli, hayat ağacının çekirdeği olan 

aileyi; aileyi, özveri ve fedakârlıkla kaynaştırıp 

ayakta tutan anneyi korumak, medeniyet ve in-

sanlık değerlerimizi korumak demektir. 

İnsanlığı doğuran, medeniyetleri yoğuran anne-

lerdir. 

Bizim için kendilerini feda eden annelerimize 

gerçek ödül, onur duyacakları milletçe başarıla-

rımızı armağan etmektir. Nitelikli bir nesil yetiş-

tirirsek, annelerin emeğine en büyük katkıyı ver-

miş, Anneler Günü’nü gerçek anlamda kutlamış, 

tarihsel, kültürel derinliğiyle idrak etmiş oluruz. 

İnsanı sadece sahip olduğu nesneler ve nesnel 

ilişkilerle anlamlandırıp konumlandıran vahşi ka-

pitalizm, tüm değerleri dejenere etmekte, insanı 

yalıtılmış bireyler hâline getirerek anneliği itibar-

sızlaştırmak, evladı yük, aile sahibi olmayı esaret 

gibi göstererek toplumu dağıtmak istemektedir. 

Son zamanlarda anlayışsızlığı, anlaşmazlığı, ça-

tışmayı, gerilimi körükleyen söylemler, üstelik 

yasal dayanak ve gerekçelerle aileyi dağıtmak 

anlamına gelecek Batı kaynaklı emperyalist pro-

jelerden başkası değildir. Özellikle sanayileş-

meyle birlikte gelişen bir özgürlük anlayışını da-
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örneği ise, öğretmenlik mesleğinin ahlaksızca 

bir mukayeseye konu edilmesidir. İnsanı insan 

yapan değerlerin ekşitilmesinin, bozulmasının, 

çöpe atılmasının tavan yaptığı bir sözde inter-

net platformunda öğretmenlik mesleği hakkın-

da sarf edilen ahlaksız ve fütursuz yakıştırmala-

rı, izandan ve edepten yoksun ifadeleri şiddetle 

kınıyoruz.

Bu ahlaksızlığı sitede başlık olarak açmak, du-

mura uğramış bir zihnin, kendini ahlaktan so-

yutlamış bir benliğin hezeyanından öte bir şey 

değildir. 

Bu ahlaksızlığa geçit veren, bu had bilmezi bir 

platformun sözcüsü yapan sitede bu olaydan 

sorumludur. Bu tür kişilere böylesi bir yetkinin 

verilmesi bir yetersizlik göstergesidir. Bu neden-

le, bu yakışıksız ifadelere yer veren ve bu ahlak-

sızlığı yapmaktan imtina etmeyen kişi ve kişiler 

hakkında Eğitim-Bir-Sen olarak davacı olduk. 

Öğretmenlerimize karşı haddini aşan bu kendini 

bilmezlerle mahkemede hesaplaşacağız. 

Bugün karşı karşıya kaldığımız bu durum, öğret-

menin ve öğretmenliğin itibarsızlaştırılmasının 

bir sonucudur. Mesleğin küçümsendiği, meslek 

mensuplarının örselendiği, öğretmenin bilgisi-

ni ve yeteneğini sınıfa ve öğrencisine aktarma 

becerisinin dar kalıplara sokularak köreltildiği, 

toplumsal değerlerin sınav başarısı uğruna gör-

mezden gelindiği bir eğitim sistemi, ne yazık ki, 

ahlaksızlığı, yüzsüzlüğü ve utanmazlığı meziyet 

olarak gören toplum kesiminin doğuşuna sebep 

olmuştur. Bu kesimin ürünleri, her türlü kutsala 

ve değere saygısızca dil uzatmayı hak olarak gö-

rebilmektedir.

Bunun önüne geçmek, eğitim zemininin olgun-

laştırılmasıyla, bu ise öğretmenlik mesleğinin 

itibarının artırılmasıyla mümkündür. Eğitimin 

şartlarının/zemininin olgunlaştırılması konusunu 

Öğretmenlik mesleğine yapılan 
ahlaksızlıktan davacı olduk 

16/05/2019

Ömür boyu bitmeyen bir faaliyetin başaktörü 

olan öğretmenlerimiz, toplumsal olarak yüksek 

ideallerimizi yaşatmanın, millî mefkûrelerimizi 

aşılamanın bitmez cefasını çeken, geleceğimize 

hayatını adayan bir mesleğin mensuplarıdır. 

Bilginin sosyal, kültürel, teknolojik, ekonomik 

tüm alanlardaki gelişmeleri doğrudan etkiledi-

ği dünyamızda, topyekûn kalkınma idealimiz, 

öğretmenlerimizin sorumluluğuyla aynı oranda 

saygınlığını da artıracak mahiyette olmalıdır. Bu 

inceliği unuttuğumuz veya ihmal ettiğimiz öl-

çekte hayatın rengi solmakta, millet olarak ge-

leceğimiz yara almaktadır. Bilinmelidir ki ilim ve 

irfan geleneğimiz içinde muallim olarak anıldığı 

dönemlerden beri öğretmenlik, formel düzenle-

melere ve ifadelere gerek kalmadan kendiliğin-

den değer bulmuş, değer görmüştür.

Her alanda kalkınarak vatan ve millet varlığını ile-

lebet payidar kılma davamızın en sağlam kayna-

ğı olan insanımızı, hayatın her alanı için bilgi ve 

beceriyle donatarak yetiştiren öğretmenlerimiz, 

geceyi gündüze katarak akıttıkları terle onurlu 

bir mesleği icra etmektedir. Ona vereceğimiz 

önemin kendimize verdiğimiz önemden, göste-

receğimiz saygının kendimize duyduğumuz say-

gıdan kaynaklandığını bilerek; kalplerinin vatan, 

millet, insanlık aşkı ve idealiyle dolu olduğundan 

şüphe etmediğimiz öğretmenlerimizin üstün 

gayret ve fedakârlıklarından dolayı her bir insa-

noğlu kadar saygıyı hak ettiğine şüphe yoktur.

Çocuklarımızı ve geleceğimizi emanet ettiğimiz 

öğretmenlerimiz ne yazık ki son zamanlarda sık-

lıkla şiddetin, saldırının, hakaretin, iftiraların ve 

edepsizliğin mağduru olmaktadırlar. Bunun son 
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nefesi, enerjisidir. Türkiye’nin atılım coşkusudur, 

yenilenme isteğidir, hızıdır, hayalidir. Gençlik, 

dün ve yarın arasında bugün köprüsüdür. Engel 

tanımaz bir çabayla tarihi, kimlik ve birikimi gün-

celleyerek, yerelden evrensele taşıyacak olan 

gençlerimizdir. 

19 Mayıs ve İstiklal Harbi’ni zorunlu kılan düşman 

kuşatması, her dönem değişik yöntem ve araç-

lar denemiş ama hiç eksik olmamıştır. Bugün ise 

emperyalizm, özellikle terör üzerinden fiili sal-

dırıların yanı sıra gençliğin ruhunu zehirlemek, 

ahlakını bozmak, ideallerini çökertmek, onları 

boş benlikleriyle ufuksuz, inançsız, amaçsız yap-

mak için yeni yeni söylem, yöntem ve araçlar-

la her cepheden saldırmaktadır. Millî değerlere 

aidiyet hisseden herkesin, her kesimin uyanık 

olması gereken bu ortamda en büyük sorumlu-

luk gençlerimize düşmektedir. Yeni bir kurtuluş 

müjdesi gibi başarılarıyla gurur duyacağımız 

gençlik, teröre, yıkıcı, bölücü, sapkın ideolojilere 

teslim olmadan, öz benliğine ve millî değerlere 

dayanmalı, sözün ve düşüncenin gücüne inana-

rak bilmeye, başarmaya odaklanmalıdır. Çünkü 

bilgi güçtür, sahibini güçlü ve başarılı kılar. Bil-

giyi elde edemeyenlerin kazanacakları bir değer 

olmamıştır, olmayacaktır. Bugün olduğu gibi, ge-

lecekte de bilgili, sağlıklı nesilleri ile gençliğine 

güvenen, eğitim ve kültür sistemlerini bu hassa-

siyetle programlayan milletler başarılı olacaktır. 

Gençlerimiz, 19 Mayıs’ı bu ruha sahip çıkarak 

anlamalı, anlamlandırmalıdır, tıpkı 15 Temmuz’da 

yaptığı gibi. 

15 Temmuz direnişinde istiklal aşkını ve idealiz-

mini ortaya koyan gençlerimizden bazılarının şe-

hadete yürümesi, bazılarının gazi olarak hayatını 

sürdürmesi, milletimizin onlara olan itimadının 

sarsılmaz teminatı olmuştur. Ülkenin savunulma-

sında da geleceğe taşınmasında da yüzyıllardır 

devam eden tarihî misyonun taşınmasında da 

kutlu mirasın geleceğe tevarüs ettirilmesinde de 

sürekli akılda tutarak, öğretmenin eğitimin ger-

çek öznesi olabilmesi, öğretmenden beklentinin 

karşılanması ve öğretmenlik mesleğinin hak et-

tiği saygınlığın sağlam bir zemine kavuşabilme-

si için Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu bir fırsat 

olarak görüyoruz. 

İstiklalimizin ve istikbalimizin 
güvencesi gençlerimizdir 

18/05/2019

19 Mayıs 1919, yüzyıl önce, tarihin hiçbir döne-

minde esareti kabul etmemiş milletimizin verdi-

ği kurtuluş mücadelesinin ilk ve hayati aşama-

sıdır.19 Mayıs, yüz yıl da geçse, bin yıl da sürse, 

kendi özgür irademizle, istiklal ve istikbalimize 

her şartta sahip çıkacağımızın, hiçbir işgal, esa-

ret ve vesayeti kabul etmeyeceğimizin bütün 

dünyaya ilanı olmuştur.

Özgürlük ve bağımsızlığın müjdesi olarak Mus-

tafa Kemal ve arkadaşlarının Samsun’da yaktı-

ğı istiklal meşalesiyle başlayan direniş, birlik ve 

beraberlik içerisinde, azim, cesaret, kararlılık ve 

inançla büyümüş, bilahare Cumhuriyetin kurulu-

şuyla taçlanmıştır. O gün, kuruluş ve kurtuluşun 

ilk planlı, kararlı adımı atılmıştır. 

19 Mayıs, gençlerimize olan inancımızı pekiştir-

diğimizin, istiklalimizin ilelebet olacağını bütün 

dünyaya bir kez daha gösterdiğimizin, istikba-

lin ise gençlerimiz eliyle daha güvenli olacağına 

olan inancımızın tespiti ve tescilidir. İstiklal mü-

cadelemizin sembolü olan 19 Mayıs’ın Gençlik ve 

Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, geleceğimi-

zin teminatı ve umudumuz olan gençlere verilen 

önemin göstergesidir. Gençlik, sağlıklı, çevik, ce-

sur yapısı, diri bilinci, yılmayan hevesi, yorulma-

yan gayreti, coşkun isteği, bitmeyen heyecanı ile 

millî varlığımızın teminatıdır. Gençler, milletimi-

zin umudu, ülkemizin gücü; taze kanı, yeni sesi, 
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muhatap olmanın onurunu idrak etmek, varoluş 

gayesine uygun yaşamanın getirdiği hak edil-

miş sevince ortak olmaktır. Ramazan, rahmetle 

esirgendiğimiz, her kul için ardına kadar açılmış 

mağfiret kapılarıyla yeniden doğduğumuz; Mev-

la’nın bize sevgisi, merhameti ve cömertliğinin 

nişanesidir.  Bayramdan murat; bir ay boyunca 

sırf O’nun rızasını gözeterek nefsi ve nefsanî is-

teklerden uzak durarak sonunda bayramla ruh-

ları onarmak, olgunlaştırmak, bu yükselişin za-

ferini kutlamaktır. Bayram, müminler için sabırla 

sürdürülen bir dirayet, şükürle kemale erdirilen 

bir tevhit, paylaşma duygusuyla yapılan infak, 

kardeşliği coşkuyla idrak etmektir. Bayram, ha-

yatın merkezine umudu koymak, şartlar ne olur-

sa olsun hiçbir yeise yenik düşmemek, bezgin 

olmamak, sevgiyle yaklaşmak, hayata tutunmak, 

imanla ümit var olmaktır.  Bayram dost olmak, 

dost kalmak, dostları hatırlamak, mazlumlara 

kucak açmak, hoşgörüyü ve kucaklaşmayı ha-

yatın temel, dayanağı yapmaktır. Bayram, Allah 

için dayanmanın, yaşama biçimine dönüştüğü, 

hanelerin bereket, gönüllerin huzur bulduğu, 

sosyal yaraların şifasıdır.  

Uzun yıllardır, açlığın, sefaletin, savaşın, işga-

lin, sömürünün kıskacında kalan Müslümanların 

emperyalist saldırılar sebebiyle korkunç kıyım 

ve yıkıma maruz kalması, bayramlara kavuşma-

nın huzuruna ve şükrüne hüzün ve keder eşlik 

etmektedir. Bugün hemen yanı başımızda Suri-

ye’de devam eden savaş altında bin bir bedel 

ödeyen insanlar, şehit düşenler, öksüz ve yetim 

kalanlar, yıkılan şehirler, dağılan aileler, param-

parça olan yuvalar var. Doğu Türkistan’da ye-

rinden yurdundan edilen insanlar, esaret altında 

işkence gören mazlumlar, Filistin’de, Arakan’da, 

kendi ülkesinde parya, vatanında öteki duru-

muna düşürülen kimsesizler, kukla yöneticiler 

elinde sokakta naçar yaşayıp, hapiste zulme 

duçar edilen kardeşlerimiz var. Bu mazlumların 

hikâyesi bize hem sorumluluklarımızı hatırlat-

gençliğimizin her zaman rolü ve yeri olmuştur, 

olacaktır. Çocuklarımızın gençliğe daha nitelikli 

adım atması, gençlerimizin daha şuurlu bir so-

rumluluk yüklenmesi için eğitim sistemi değerle-

rimizle güncel gelişmeler ışığında yeniden mez-

cedilmelidir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, gerçek istiklal ve kalkın-

manın eğitimle mümkün olacağı bilinciyle, şe-

hitlerimizin canlarıyla savundukları bu vatanı, 

eğitimde, bilimde kaydedeceğimiz üstün başa-

rılarla yeşertip canlandırmayı tarihî bir borç ve 

yükümlülük biliyoruz. Hayata ve geleceğe daha 

iyi hazırlanmak için özgüveni yüksek, millî şuur 

ve karakter sahibi, nitelikli genç nesiller yetiştir-

mek, böyle bir neslin yetişmesine katkı vermek 

herkesin insani, millî ve tarihî görevidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin ve has-

saten gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 

Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyoruz. 

Bayram birliğimize bereket, 
kardeşliğimize kuvvet olsun

03/06/2019

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş olan 

Ramazan ayının hatimesi, bereketi ve mükâfatı 

olan bir bayramı daha idrak ediyoruz. Hakka yö-

nelmenin, sabretmenin, şükretmenin, kötülükten 

kaçınmanın, iyilik ikliminde geçen bu zamanın 

bereketi ve rahmetine her daim muhtacız. Pay-

laşmanın, yardımlaşarak dayanışmanın, vererek 

arınmanın hazzını yaşadığımız bu mübarek gün-

lerin tacı Ramazan Bayramımız mübarek olsun. 

Bayram, kulluğun hazzına ram olmak, inanç 

esaslarımızı yaşam tarzına büründürmek, selam 

ile tüm duvarları yıkmak, tövbe ile manen yıkan-

mak, infakla arınmak ve yeni bir başlangıç yap-

maktır. Bayram, inzal olmuş hakikatin mesajına 
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dört bir yanındaki savaş ve çatışmaları sonlan-

dırma ve esaret altındaki Müslümanların özgür-

leşmesi fırsatına dönüşmesini diliyor; üyelerimi-

zin, eğitim çalışanlarının, milletimizin ve bütün 

Müslümanların bayramını tebrik ediyor, tüm in-

sanlığın esenliğine vesile olmasını temenni edi-

yoruz. Bayramımız mübarek olsun. 

Kur’an eğitimine karşı hazımsızlığı iş 
edinmişler 

12/06/2019

Eğitim-İş, Millî Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği 

ve bir protokol çerçevesinde Diyanet İşleri Baş-

kanlığı tarafından yürütülen 4-6 yaş grubu ço-

cuklar için Kur’an kursu eğitim programının yü-

rütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’a 

dava açmıştır. 

Mezkûr sendikanın yaptığı açıklama, kendi içe-

risinde birçok çelişkiyi barındırmanın yanı sıra, 

bir kez daha sözde laiklik ve demokrasi ambalajı 

ile din düşmanlığını köhne ideolojiler pazarına 

sürmüş, toplumun değerlerine ve dinamiklerine 

ne denli yabancılaştığını göstermiş, içimizdeki 

islamofobiklerin dini değerlerle kavgasını tes-

cillemiştir. Açıklamada, Millî Eğitim Bakanlığı’nın 

eğitim-öğretim sürecini kendine yakın gördüğü 

taşeronlara havale ettiği iddiası vardır, ki bu tam 

anlamıyla bir garabet, dahası açık bir yalandır. 

Devletin iki kurumu arasında yasal çerçevede 

gerçekleştirilen bir süreci bu şekilde tavsif et-

mek, en yalın ifadeyle, dini olan her şeye duyu-

lan nefretin bir tezahürüdür. Bu bağlamda açık-

lamalarında kamusal parasız eğitim için müca-

dele ettiğini ilan eden mahut sendika, eğitimde 

taşeronlaşma yalanına örnek olarak MEB gibi, 

bir kamu kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlı-

ğı’nı hedef alması derin bir tenakuzu ve zihinsel 

bir çarpıklığı ifade etmektedir.  

makta hem de ibret vesikası olarak önümüzde 

durmaktadır. Mazlum coğrafyalarda ‘bir ayrılık, 

bir yoksulluk, bir ölüm’ hikâyesi bayramı bayram 

yaptıracak bir iradeye ihtiyaç duymaktadır. Her 

şeye rağmen “İman varsa imkân vardır” hakika-

tiyle kardeşliği, dayanışmayı, barışı, sevgiyi, ken-

dimizden ailemize, içimizden dışımıza bayram 

coşkusuyla yaymak, umudu çoğaltmak, barışı 

evrenselleştirmek gerekmektedir. Toplumsal bü-

tünlüğü pekiştirmesi, fertlerin derin duygularla 

birbirine kenetlenmesi bakımından bayramlar 

en önemli ve özel günlerdir. 

Bayram, İslâm barışının, yaygın iyilik ve kardeş-

lik duygularıyla hayatı etkilediği sevinç günle-

ridir. Sevgi, saygı, muhabbet ve dayanışmanın 

esas olduğu bugünlerde, dargınlığa, kırgınlığa, 

öfkeye, husumete yer yoktur. Bu inanmanın, kul 

olmanın ruhumuza yayılan, oradan çevremize 

taşan serinliği, selâmetidir. İyiliğin, güzelliğin ya-

şanarak egemen olduğu böyle bir dünyaya, sa-

dece bizim değil, bütün insanlığın ihtiyacı vardır. 

Bugün her şeye rağmen teslim olmamanın, canlı, 

diri, uyanık kalmanın, kötülüğe karşı iyiliğin, küf-

re karşı inancın, nefrete karşı sevginin, düşman-

lığa karşı dostluğun, sömürüye karşı paylaşma-

nın ve dayanışmanın, savaşa karşı barışın, ölüme 

karşı hayatın, öldürmeye karşı yaşamanın ve ya-

şatmanın, barbarlığa karşı medeniyetin caydırı-

cı, canlandırıcı gücüyle bayramı idrak etmenin 

vaktidir. 

Ülkemizde ve bütün İslâm coğrafyasında, sürek-

lilik arz etmesi gereken bir dayanışmaya duyulan 

ihtiyacın, olmak veya olmamak meselesine dö-

nüştüğü bugünlerde, daha aydınlık bir gelecek 

umarak girdiğimiz Ramazan Bayramı’nın aile ve 

akrabalık bağlarımızın pekişmesine, komşuluk 

bağlarımızın güçlenmesine, toplumsal olarak 

ilişkilerimizin tahkim edilmesine; İslam âleminde 

barışa ve huzura vesile olmasını; coğrafyamızın 
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Buna mukabil erken yaşta dinî eğitim için aynı 

maddede “…Bunun dışındakilerin eğitim ve öğ-

retimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin 

de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır” denil-

mektedir. İmzalanan protokollerde 4-6 yaş gru-

bu çocukların manevi ve kültürel gelişimlerinin 

sağlanması hedefiyle, değerler eğitimi ve dinî 

eğitim çalışmaları yapılması velilerin yazılı talep-

leriyle gerçekleştirilmektedir. Bu protokollerde, 

kurslarda verilecek eğitimin içeriğine ve eğitim-

cilerin niteliklerine dair kriterler de sarih bir bi-

çimde yer almaktadır. Yani Millî Eğitim Bakanlığı 

ve Diyanet İşleri Başkanlığı gibi iki önemli kuru-

mun iştirakiyle tamamen yasal, kontrollü olarak 

işletilen, toplumsal bir gereklilik ve talebin yan-

sıması olan bu çalışmalarda MEB’in yetki devri 

gibi trajikomik iddialar gerçeği yansıtmamakta-

dır. Bu iddiaların bilinçaltını görmek oldukça ko-

laydır. Bu yaklaşım, objektif bir bakıştan ziyade 

obsesif bir tavrın yansımasıdır. Sivil toplumun 

önemli aktörleri olan sendikaların, hele ki eğitim 

sendikalarının günümüzde hâlâ bu tür refleks-

lerle hareket etmelerini anlamak mümkün de-

ğildir. Eğitim sendikalarının ideolojik bariyerlere 

sıkışarak, kendi toplumsal değerlerine bu kadar 

yabancılaşarak ortaya koydukları bu yaklaşımla-

rın artık terk edilmesi ve ‘eğitimin her aşamasını 

nitel olarak nasıl daha iyi bir noktaya getirebi-

liriz’ sorusu etrafında toplanmamız gerektiğine 

inanıyoruz. 

Eğitim-İş ve benzeri anlayışta olanlara şunu sor-

mak istiyoruz: Çocukların vasileri tarafından dinî 

eğitim taleplerinin karşılanması için mevcut ya-

sal çerçevede nasıl bir form önermektedirler? 

Yoksa ailelerin dinî eğitim taleplerini gayrimeşru 

mu bulmaktadırlar? 

Farklı dinî inanışların korunması için rahatlık-

la cümle kurabilenlerin, söz konusu ülkemizin 

dinî değerleri ve mütedeyyin halkı olduğunda 

hemen laiklik söylemiyle yasakçı bir tutumu be-

Zira Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmet-

leri Genel Müdürlüğü’nün 4-6 yaş için öğretim 

programında, bu yaş grubuna millî eğitimin ge-

nel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak 

eğitim verileceği beyan edilmektedir. Akademis-

yenler, pedagoglar, Kur’an kursu öğreticileri ve 

okul öncesi öğretmenlerinin görüşleri alınarak 

çoklu katılım anlayışıyla programlar hazırlan-

makta ve uygulanmaktadır. Yani iddia edildiği 

gibi, bu yaş grubuna verilecek dinî eğitim, millî 

eğitimin temel ilkeleri ile çelişmemekte hatta 

erken çocukluk döneminde dinî eğitimin sağlıklı 

bir şekilde verilebilmesi arayışının bir tezahürü 

olarak ortaya çıktığı açıkça görünmektedir. 

Söz konusu sendikanın açıklamasında, “4-6 yaş 

grubu çocuklarımız okul öncesi eğitim çağında, 

laik, bilimsel, demokratik eğitim ilkelerine uygun 

eğitim görmeleri gerekirken ve bu görev devlet 

adına Milli Eğitim Bakanlığı’nın iken bu görevi 

devredercesine hareket etmesi kabul edilemez” 

denilmektedir. Oysa iki kurum arasında imza-

lanan protokoller incelendiğinde, bu kursların 

temel amaçlarından birinin okul öncesi eğitimi 

yaygınlaştırmak olduğu, burada verilecek eğiti-

min okul öncesi eğitimi aksatmayacak şekilde, 

yani okul öncesi eğitimin muadili değil, tamam-

layıcısı olarak oluşturulmaya çalışıldığı görüle-

cektir. 

Birçok yönden derin çelişkiler barındıran açıkla-

mada, anayasal bir ihlal olarak manipüle edilen 

bu uygulamanın temel dayanaklarından biri, ih-

lal edildiği iddia edilen aynı anayasanın 24. mad-

desidir. Bu maddede “Herkes, vicdan, dini inanç 

ve kanaat hürriyetine sahiptir”, “Din ve ahlak 

eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve deneti-

mi altında yapılır” hükümleri yer almaktadır. Bu 

uygulama tam olarak bu maddenin pratikleşmiş 

biçimidir. Zira söz konusu çalışma, milletin tale-

bi, devletin gözetimi altında ve yine devletin iki 

önemli kurumu tarafından yapılmaktadır. 
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tezleyebilen, farklılıkları zenginlik bilen, bilimsel, 

irfani derinliğe ve hikmete sahip, analiz yetene-

ği olan, olaylara eleştirel bakabilen, ahlaklı, adil, 

dürüst, erdemli, sorumluluk sahibi nesiller yetiş-

tirmek eğitimde temel hedeftir. Bunun için ol-

mazsa olmaz ve vazgeçilmez faktör ve en büyük 

aktör, mesleğini seven idealist öğretmendir. 

Öğretmenlerin işlerinden memnuniyetleri ya da 

memnuniyetsizlikleri, eğitimin niteliğini, dolayı-

sıyla ülkenin geleceğini ilgilendirmektedir. Öğ-

retmenlerin umutsuzluğa kapılmalarını önlemek 

ve onlardan kaliteli hizmet almak için, kendile-

rine en başta iyi bir eğitim sistemi, iyi çalışma 

ortamı ve iyi imkânlar sunulmalıdır. Başta Millî 

Eğitim Bakanlığı olmak üzere, sorumluluk sahibi 

herkes, öğretmenlerin içinde yaşadığı durumun 

‘mutsuz mecburlar’ üretme potansiyeline sahip 

olduğunun farkına varmalı ve bütünsel çözüm 

üretme gayreti içine girmelidir.

Yeni döneme eski sorunlarla girilmemeli, beklen-

tileri karşılayacak adımlar atılmalı, vaatler icraa-

ta dönüştürülmelidir. 

Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılmalı, 

sözleşmeli öğretmenlere verilen sözler yerine 

getirilmelidir 

Kamu personel sisteminin temel yaklaşımı; in-

san onurunu öncelemek, insan haklarına saygı-

lı olmak, saygın iş ilkesine dayanan mali, sosyal 

ve özlük hakları ile çalışma şartları olmalıdır. Bu 

eksende öğretmen istihdamında sözleşmeli öğ-

retmenliğin temel istihdam şekli olarak kabul 

edildiği algısını güçlendiren adımlar ve uygu-

lamalar, büyük ve güçlü Türkiye iddiası ve he-

defiyle bağdaştırılabilir değildir. Öğretmenlerin 

anayasal haklarını sınırlayan, aile bütünlüğünü 

bozan, eşleri birbirinden, çocukları da anne ba-

balarından 6 yıl boyunca ayrı bırakan, öğretmeni 

eşi ile işi, sağlık ile işsizlik arasında tercihte bu-

nimsemeleri de ayrıca dikkat çekmemiz gereken 

bir başka tutarsızlık örneğidir. 

Her türlü kutsalı, inancı ve manevi değeri hurafe 

olarak gören katı pozitivist aydınlanmacı anlayı-

şın, insanlığı sürüklediği trajediyi görmesini de 

doğrusu bu zihniyetten beklemek safdillik ola-

caktır. 

Millî Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkan-

lığı’nın uyguladığı bu önemli çalışmalara karşı 

gösterilen bu ve türevi ideolojik jakoben tavır-

ların maşeri vicdanda karşılık bulmadığı da or-

tadadır. 

Silgi kullanmanın en maliyetli olduğu 
alan eğitim politikalarıdır

13/06/2019

2018-2019 eğitim-öğretim yılının, büyük emek-

lerin harcandığı, idealist katkıların yapıldığı bir 

dönemin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Fe-

dakârca çalışmalarından dolayı tüm eğitim çalı-

şanlarına teşekkür ediyoruz. 

Topyekûn kalkınmanın merkez üssü olarak eği-

timi belirleyen ülkeler, küresel rekabette geri 

kalmamak adına eğitim sistemlerini daha ve-

rimli, daha etkili ve daha kaliteli hâle getirmek 

için sürekli bir çaba göstermektedir. Son yıllarda 

eğitim alanında başarılı reformlara imza atmış 

ülkeler, öğretmenlerinin niteliğini artırmak, okul-

ların kapasitelerini geliştirmek, eğitim ortamla-

rını zenginleştirmek, sadece bilgi sunmak değil 

karakter eğitimini de önceleyecek şekilde hare-

ket etmektedir. 

Yaşamakta olduğumuz küresel bilgi çağında 

bütün öğrencilerin zamanın ruhuna uygun yeni 

becerilere ihtiyaç duyduğu konusunda herkes 

hemfikirdir. Evrensel ile yerel dinamikleri sen-
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ve idari makamlarca önemsenmeyeceği ve ciddi 

bir ceza yaptırımıyla karşılaşmayacakları inancı 

önemli bir rol oynamaktadır. Bu itibarla eğitim 

çalışanlarına karşı eğitim-öğretim hizmetinin su-

numundan kaynaklı şiddet eylemlerine yönelik 

önleyici ve koruyucu nitelikte cezai ve hukuki 

tedbirlerin alınması elzemdir. Eğitim çalışan-

ları, kendilerine yönelik şiddet olaylarına karşı 

caydırıcılık, şiddete uğrayan çalışana da hukuki 

koruma sağlayacak nitelikte yasal düzenlemele-

rin gerçekleştirilmesini acilen talep etmekte ve 

beklemektedir. Bunun önüne geçilmesi için, eği-

tim çalışanlarına şiddete karşı yasal düzenleme 

talebiyle imza kampanyası düzenledik; olayla-

rın yaşandığı illerde tepkimizi haykırdık, şiddet 

mağduru eğitimcilere destek olduk, tüm illerde 

kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirerek ko-

nunun vahametini ortaya koyduk. 

Bu doğrultuda, eğitim çalışanlarına karşı teh-

dit, cebir ve şiddet kullanan kişilere yönelik ha-

pis cezası verilmesi, eğitimcilere yönelik şiddet 

eylemlerinin tutuklama nedeni varsayılan suç-

lardan sayılması ve şiddet mağdurlarına bakan-

lıkça hukuki yardım yapılması noktasında yasal 

düzenleme yapılmalıdır.

Yeni ortaöğretim modeli mağduriyet 

üretmemelidir 

Yeni ortaöğretim sisteminin kamuoyuna açıklan-

masının ardından, konuya ilişkin muhtelif ek açık-

lamalar yapılmıştır. Önerilen sistem ile ilgili en 

önemli ve temel belirsizlik, sistemin hangi okul 

türlerinde uygulanacağına dair bir açıklama ya-

pılmamış olmasıdır. Yeni model ile birlikte imam 

hatip liseleri, meslek liseleri ile fen ve sosyal bi-

limler liseleri gibi lise türlerinin de ortadan kal-

kacağı konusunda bir kaygı ve belirsizlik olduğu 

görülmektedir. Ortaöğretim ders çizelgelerinin 

değiştirilmesi, öğretim programları, ders kitap-

ları ve öğretmen norm kadro hesabını doğrudan 

lunmaya zorlayan, öğretmenler odasında ayrım-

cılık oluşturan, öğretmenlik mesleğini ve öğret-

menin itibarını zedeleyen sözleşmeli öğretmen-

lik uygulamasına derhal son verilmeli, sözleşmeli 

öğretmenler kadroya geçirilmelidir. 

Sözleşmeli öğretmenlere, kadroya geçirilmeleri 

süreçlerine ilişkin kalıcı bir düzenleme yapılması 

beklenmeksizin mazerete ve isteğe bağlı yer de-

ğişikliği hakkı başta olmak üzere, kadrolu öğret-

menlere tanınan haklar verilmelidir. Sözleşmeli 

öğretmenlere verilen sözler yerine getirilmeli; 

kadroya geçiş sürecine yönelik 3+1 konusunda 

yasal düzenleme Meclis tatile girmeden bir an 

önce çıkarılmalıdır.

Ek gösterge vaadi artık yerine getirilmelidir 

Ek gösterge düzenlemesinin ne zaman gerçek-

leşeceği konusundaki belirsizliğin ivedilikle gi-

derilmesi, bu konuda verilen vaadin yerine geti-

rilmesi eğitim çalışanlarının en büyük beklentisi 

ve haklı talebidir. Siyasi irade tarafından verilen 

sözün üzerinden bir yıl geçmesine rağmen he-

nüz somut bir adım atılmamış olması, haklı bek-

lentinin hüsrana dönüşmesi tehlikesini içinde 

barındırmakta ve sosyal maliyeti artırmaktadır. 

Ek gösterge konusundaki düzenleme; çalışma 

barışı, iş motivasyonu, çalışan memnuniyeti ve 

hizmet kalitesinin artırılması ekseninde, sadece 

belli kadro unvanları bazında değil, tüm kamu 

görevlilerini kapsayacak şekilde yapılmalıdır. 

Eğitimcilere şiddete karşı yasal düzenleme 

yapılmalıdır  

Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olayları mün-

ferit eylemler olmaktan çıkmış, yaygın bir top-

lumsal sorun hâline gelmiştir. Şiddet eylemle-

rinde, mevcut yasal düzenlemelerin bu fiillere 

karşı caydırıcı nitelikte ceza öngörmemesi ile 

şiddet uygulayan kişilerin bu eylemlerinin adli 
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Yönetici görevlendirme sürecinde belirsizlikler 

giderilmelidir

2018-2019 eğitim-öğretim yılına damgasını vu-

ran eğitim kurumları yönetici görevlendirme yö-

netmeliğinin yeniden değiştirileceği ve görev-

lendirme usulünün sil baştan ele alınacağı söy-

lemi, yöneticiler arasında huzursuzluğa ve tedir-

ginliğe yol açmıştır. Özellikle yönetici görevlen-

dirme takviminde yapılan ertelemeler, belirsizlik 

kuşkularını artırmıştır. Bakanlık, eğitim kurumları 

yöneticiliği sisteminde, yönetici görevlendirme 

sürecinin aksayan yönlerinin düzeltilmesi ile ka-

zanılmış hakların korunması, tecrübeden, bilgi 

birikiminden istifade edilmesi arasında adil bir 

denge kurulmasına özen göstermelidir. 

Proje okullarında dört ya da sekiz yıllık görev sü-

releri sona eren yöneticilerin kazanılmış hakları 

gözetilmeli, diğer eğitim kurumlarına yönetici 

olarak görevlendirilmek üzere başvuru yapma 

hakkı kendilerine tanınmalıdır.

Öğretmensiz sınıf kalmamalı, atamalar kadrolu 

yapılmalıdır 

Eğitimin niteliğinin artırılması ve okullar/bölge-

ler arasındaki nitelik farkının kapatılması, okul-

larda boş ders kalmamasına ve sınıflarda sade-

ce kadrolu öğretmenlerin bulunmasına bağlıdır. 

Türkiye’nin OECD ortalamalarında öğretmen 

başına düşen öğrenci sayılarına ulaşması için 

yaklaşık 130 bin öğretmen açığı vardır. Öte yan-

dan, 2023 Eğitim Vizyonu’nda5 yaş çocukların 

tamamının okul öncesi eğitim kapsamına alın-

ması hedefi dikkate alındığında, 14 bin ek öğret-

men ihtiyacı daha söz konusu olmaktadır. İhtiyaç 

olmasına rağmen yeterli atama yapılmamakta, 

yeterli aday bulunduğu hâlde atama yapılıp ih-

tiyaç karşılanmamakta; bu durum ‘önce eğitim’ 

iradesiyle çelişmektedir. 

etkileyen çok önemli bir husustur. Öğretmenleri 

ve öğrencileri doğrudan ilgilendiren böylesine 

önemli bir konuda ortaya çıkacak pozitif ve ne-

gatif durumların çok iyi hesaplanabilmesi için bu 

değişim sürecinin sahada olan, emek veren, ter 

döken, işin içinde yoğrulan taraflarla olgunlaştı-

rılması daha isabetli sonuçlar ortaya çıkarabilir. 

Eğer bundan sonrası için belli bir olgunlaştırma 

takvimi izlenecekse tüm paydaşların bu sürece 

dâhil edilmesi yerinde olacaktır. Ciddi bir peda-

gojik gerekçe olmadan, ders sayısı ve sürele-

rinde büyük bir azaltmaya gitmek sorunludur. 

Bizim talebimiz, açıklanan çizelgenin bir taslak 

olarak düşünülmesi ve paydaşlarla istişare edi-

lerek olgunlaştırılmasıdır. Bakanlık, bir sunumla 

açıkladığı ders çizelgelerine ilişkin kapsamlı bir 

dosya hazırlamalı ve kamuoyuyla paylaşmalıdır.

2023 Eğitim Vizyonu’ndaki belirsizlikler 

giderilmeli, hedefler öngörülen takvim 

dâhilinde gerçekleştirilmelidir

2023 Eğitim Vizyonu Belgesi, eğitim sistemi-

mizde gerçekleştirilmesi düşünülen dönüşüm 

alanlarının tespiti ile bu dönüşümün kapsamını 

belirlemesi ve buna dair bir yol haritası ortaya 

koyması yönüyle, eğitim sisteminin günübirlik 

politika değişikliklerinden korunması, eğitimin 

aktörleri ve paydaşlarına bir gelecek vizyonu 

çizmesi, eğitim politikasının karar alma ve icra 

makamlarına politika ve program belirleme nok-

tasında kılavuz olma imkânı sağlaması açısından 

önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır. Ancak Bel-

ge’de bazı belirsizlikler de mevcuttur. Öngörü-

len dönüşümlerin, eğitim çalışanlarının mevcut 

özlük haklarına ve çalışma şartlarına muhtemel 

etkileri de göz önünde bulundurularak bu alan-

da oluşabilecek olumsuzluklar giderilmelidir. 

Ekonomik beklentileri karşılayacak adımların, 

hazırlık ve tasarım sürecinde mutlak surette göz 

önünde bulundurulması gerekmektedir.
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Kariyer basamakları sistemi mesleki gelişim 

esasında yeniden kurgulanmalıdır

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 noktasın-

daki içtihadı sonrasında kariyer basamakları sü-

recinin yasal belirliliğe kavuşturulmaması, adeta 

unutulmaya terk edilmesi pek çok hak kaybına 

yol açmıştır. Paydaşların görüşleri ve taleple-

ri doğrultusunda herkesin yararlanmasına açık, 

özgün, maddi ve manevi açıdan tatminkâr bir 

kariyer sistemi ivedilikle hayata geçirilmelidir.  

Öğretmenlerin niteliğinin artırılması ve mesleki 

gelişimleri bağlamında gerçekleştirilecek poli-

tika süreçlerinde kariyer basamakları sistemine 

yeniden işlerlik kazandırılmalıdır.

Okulların donanım ihtiyacı karşılanmalı, 

okullara doğrudan ödenek tahsis edilmelidir 

Okullar arasındaki nitelik farkının sebeplerin-

den biri de fiziki altyapı ve donanım eksikliği-

dir. Okullarımızın laboratuvar, yabancı dil sınıfı, 

bilgisayar sınıfı ve ders kitabı haricindeki öğre-

tim materyali ihtiyacı had safhadadır. Hâlihazır-

da eğitim kurumları yönetimlerinin kullanımına 

tahsis edilmiş hiçbir ödenek mevcut değildir. 

Hizmetli/özel güvenlikçilerin ücret, vergi ve sos-

yal güvenlik primleri, basit onarım, günlük rutin 

giderler, internet faturaları ödemeleri, sosyal 

faaliyetler için yol ve benzeri giderler, kırtasiye 

masrafları gibi zorunlu harcamalar okul aile bir-

liklerine yapılan bağışlardan karşılanmaktadır. 

Bu durumda da okul yöneticilerinin, Bakanlık 

genelgeleriyle bağış konusunda eli kolu bağlan-

maktadır. Eğitim-öğretim yılı başlamadan evvel, 

sınıf ve öğrenci sayısı, personel sayısı, büyüklük 

gibi kıstaslar esas alınarak her okula münhasır 

bir ödenek tahsis edilmelidir. 

Öğretmenlik mesleği tamamen kadrolu hâle ge-

tirilmeli; hiçbir ders boş geçmeyecek şekilde, 

hiçbir sınıfa ücretli öğretmenin girmesine gerek 

kalmadan öğretmen açığı kapatılacak sayıda 

atama yapılmalıdır. 

Yer değişikliği sürecindeki aksaklıklar 

giderilmelidir

Öğretmenlerin yer değişikliği taleplerinin karşı-

lanamaması ve mevcut sistemin ürettiği adalet-

sizlikler, mağduriyetlerin yanı sıra çalışma barışı-

nın bozulmasına ve motivasyon kaybına neden 

olmaktadır. Yer değişikliği taleplerinin adil ve 

hakkaniyete uygun sonuçlar üretecek şekilde 

yeniden ele alınarak bir takvime bağlanması ge-

rekmektedir.

Öğretmenlerin haklarını garanti altına alacak 

ve öğretmene destek olacak bir meslek kanunu 

beklentisi karşılanmalıdır 

Teklif ettiğimiz ve bir an evvel çıkmasını istedi-

ğimiz Öğretmenlik Meslek Kanunu, mevcudun 

tekrarı olmamalı, öğretmenlerin haklarını geliş-

tirecek, mesleki itibarlarını daha da artıracak, 

mali konularda iyileşme sağlayacak şekilde ele 

alınmalıdır. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun şe-

killenme sürecinde öğretmenlerimizin mesleki 

tecrübelerine müracaat edilmeli, kanunun ma-

sadaki hazırlığı kadar sahadaki pratik sonuçla-

rının da önemi göz önünde bulundurularak eği-

tim paydaşlarının katkısına ve katılımına fırsat 

verilmelidir. Öğretmenlerin görev, yetki, hak ve 

sorumluluklarının belirlendiği, mesleki gelişim 

ve kariyer basamaklarının ve iş güvencelerinin 

tanımlandığı, öğretmene destek niteliğinde bir 

meslek kanunu daha fazla zaman geçirilmeden 

çıkarılmalıdır.
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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 olmak-

tadır. Temizlik işleri, özel kişi veya firmalara iha-

le edilmekte, bu defa da karşılaşılan masrafları 

ödemek mümkün olmamaktadır. İstihdam edi-

len hizmetlilerin finansmanı da ayrı bir sorundur. 

Hizmetli kadrosunun olmadığı okullarda bu ki-

şiler okul aile birliği bütçesinden istihdam edil-

mektedir. Bu durumda gerek ücretleri gerekse 

sigorta primleri ve gelir vergisi okullarca üstle-

nilmekte, çoğunlukla velilerden alınan bağışlar-

la karşılanan kaynağın büyük kısmı bu işe har-

canmaktadır. Hizmetlilerin eğitim kurumlarında 

gece bekçisi olarak görevlendirilmesi uygulama-

sına son verilmelidir. 

Eğitim politikaları ortak aklın ürünü olmalıdır

Değişim süreçleri paydaşların katkılarına açık 

hâle getirilmeli, ortak akıl ürünü politikalar üre-

tilmelidir. Böylece meşruiyet düzeyi yüksek, sos-

yal kabulü geniş kararları hayata geçirmek daha 

kolay olacaktır. 

Bu vesileyle, büyük bir özveriyle geleceğimize 

katkıda bulunan, çocuklarımızı hayata hazırlayan 

eğitim çalışanlarımıza, kendilerini yeni ideallere 

ve yeni hedeflere hazırlayacak iyi bir dinlenme 

dönemi diliyor; öğrencilerimize, kendilerini ge-

liştirecek, kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle do-

nanımlarını artıracak güzel bir tatil dönemi ge-

çirmelerini temenni ediyor, mezun olanlara yeni 

hayatlarında başarılar diliyor, eğitim yöneticile-

rinden ise bu dönemi eski sorunlardan kurtulma 

zamanı olarak değerlendirmesini bekliyoruz. 

Eğitimin kalitesinin artırılması hizmetli ve 

memurlarımızın haklarının geliştirilmesine 

bağlıdır 

Eğitim-öğretim faaliyetinin verimli ve nitelikli 

bir şekilde sürdürülmesinde emekleri ve hakları 

inkâr edilemeyecek şef, memur, hizmetli ve di-

ğer kadrolarda görev yapan eğitim çalışanlarının 

özlük haklarının yetersizliği göz önüne alınmalı, 

daha verimli bir kamu hizmeti için özlük hakla-

rında mutlaka iyileştirme yapılmalıdır.

Yardımcı hizmet sınıfı çalışanlarının görev ta-

nımlarında belirsizlik giderilmelidir. Hizmetli ve 

memur gibi personelin görev tanımları bulun-

mamaktadır. Hizmetli kadrosunda görev yapan 

eğitim çalışanlarının en önemli sorunu, çalışma 

saatlerinin belirsizliği ve yapmakla yükümlü ol-

dukları işlerin net olarak tanımlanmamasıdır. Me-

mur ve hizmetlilerin görev tanımları yapılmalı, 

“Yöneticilerin verdiği diğer görevleri yapar” şek-

lindeki ifadelerin yer aldığı mevzuat hükümleri 

değiştirilmelidir. 

İkili eğitim yapan kurumlar başta olmak üzere, 

eğitim kurumlarında hizmetli kadrolarında gö-

rev yapanlar, haftada 40 saatin üzerinde çalış-

masına rağmen, kendilerine fazla çalışma ücreti 

ödenmemekte; eğitim kurumunda çoğu durum-

da tek hizmetli olduğundan, personel yetersiz-

liği gerekçe gösterilerek fazla çalışma karşılığı 

izin hakkından da faydalanamamaktadır. Perso-

nele, haftalık 40 saati aşan çalışmalarının karşılı-

ğı fazla çalışma ücreti ödenmesi ya da personel 

yetersizliği gerekçesine sığınılmadan fazla ça-

lışma karşılığı izin hakkından faydalanmalarının 

sağlanması yönünde düzenleme yapılmalıdır. 
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hürü olan yanlış istihdam politikası tercihlerinin 

vücut bulmuş hâlidir. Öğretmen açığı sorununa 

çözüm getirmediği gibi, hem eğitim çalışanına 

hem de eğitim sistemine zarar verdiği görülen 

sözleşmelilikten vazgeçilmeli; öğretmenlerimiz 

‘zorunlu hasret’ yükümlülüğünden; eğitim siste-

mi, yaşanan sorunlar nedeniyle ‘sözleşmeli öğ-

retmenlik’ yükünden kurtarılmalıdır. 

Kapanmayan yara: Başbağlar

04/07/2019

5 Temmuz 1993 akşamı Erzincan’ın Kemaliye il-

çesine bağlı Başbağlar köyünde PKK’lı terörist-

lerce katledilen 33 kişinin acısı, 26. yılında da 

yüreğimizi dağlıyor. 

Katliam, bir akşam vakti, ezan okunurken 100’e 

yakın PKK militanının, köyü basmasıyla başladı. 

Önce, camiye giren cemaat zorla dışarı çıkarı-

larak sözlü propaganda yapıldı. Sonra, dışarıda 

olanlar ve seçilerek evlerinden alınıp getirilen 

33 kişi topluca kurşuna dizildi, daha sonra köy 

ateşe verilerek 214 ev, okul ve camii yakıldı. Bu 

katliam, iki gün önce Sivas’ta 33 aydın ve oza-

nın yakılarak can verdiği Madımak Oteli katlia-

mına misilleme algısı oluşturacak şekilde yapıldı. 

Başbağlar’da da Madımak’takiyle aynı sayıda 

insanımızın katledilmesinin yanı sıra,‘Madımak’ın 

intikamı alındı’ şeklinde birlik ve beraberliğimize 

kastedecek, milletimizi ayrıştıracak mahiyette 

bildiri bırakılmasıyla açık bir kışkırtma olduğu 

belli olan her iki olay, onlarca ipucuna rağmen, 

özellikle Başbağlar katliamı, gereği gibi sorgu-

lanmadı. 1994’te duruşmaları başlayan dava 

dosyası 1998’de takipsizlik kararıyla kapatıldı. 

580 boş mermi kovanının balistik incelemesinin 

bile yapılmaması, kimi tanıklık ve itiraflara rağ-

men olayın adeta sümen altı edilerek zaman aşı-

mına bırakılması ve en nihayet bir tek kişi bile 

3+1 düzenlemesi önemli bir adımdır, 
sözleşmelilikte nihai çözüm kadrolu 
istihdamdır

27/06/2019

Sözleşmeli öğretmenlerimizin sorunlarının çö-

züme kavuşturulması, mesleki verimliliklerinin 

artırılması için verdiğimiz mücadelenin bir cüzü 

olan 3+1 düzenlemesi Meclis Genel Kurulu’ndan 

geçmiştir. 

Sözleşmeli öğretmenlerimizin sorunlarının nihai 

çözümü kadrolu istihdam, istihdamda güçlük 

çekilen bölgelerin kadro istikrarının reçetesi ise 

teşviki uygulamalardır. Aslolan bu taleplerimi-

zin yanı sıra, sözleşmeli öğretmenlerimizin so-

runlarına kısmi çözüm getiren ‘hizmet süresini 

4 yıldan 3 yıla, kadroya atanma sonrası yer de-

ğişikliği talep sürelerini 2 yıldan bir yıla indiren’ 

yasal düzenleme geçici bir çözüm olarak önem-

lidir. Verilen bir sözün yerine getirilmesi olarak 

da değerli bir adımdır ve diğer konularda verilen 

sözlerin yerine getirilmesi konusunda da kamu 

görevlilerini umutlandırmıştır. 

Ek gösterge puanlarının artırılması başta olmak 

üzere, eğitim çalışanlarına verilen diğer sözle-

rin ve 2023 Eğitim Vizyonu’nda yer alan diğer 

hedeflerin de en kısa zamanda gereğinin yerine 

getirilmesi gerekmektedir. 

Yasal düzenleme, toplumsal beklentinin karşı-

lanması ve sözün gereğinin teslimi noktasında 

yerinde olsa da asıl sorunun sözleşmeli istihdam, 

nihai çözümün ise kadrolu istihdam olduğu ger-

çeği unutulmamalıdır. Sözleşmeli öğretmenlik, 

kabul edilmiş hatanın tekrarı, geçmiş sıkıntıları 

unutmanın, aynı kısır döngüyü yeniden kurup 

birçok değeri heba etmenin, öğretmenlerin işi ile 

eşi arasında tercihe zorlanmasının, haklı taleple-

re, geçerli mazeretlere duyarsız kalmanın teza-
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acılar üzerinden nefrete dayalı, nefret büyüten 

bir dil ve söylem, bu topraklarda yer bulama-

mıştır. Daha çok bağnaz cehaletten beslenerek 

köpürtülen siyasi veya ideolojik söylemlerle bizi 

birbirimize düşürmek isteyenlere izin de imkân 

da fırsat da vermedik, vermeyeceğiz. 

Bugünlerde de aynı karanlık odakların ülkemiz-

deki sığınmacılar, hayat tarzları ve siyasi tercih-

ler üzerinden insanımızı, özellik sosyal medya 

üzerinden, karşı karşıya getirme çabalarını gö-

rüyor, biliyoruz. Onlar ne yaparsa yapsın biz 

sağduyumuzu kaybetmeyeceğiz Kardeşliğimizi 

sonlandırmak isteyen fesat odaklarının amaçla-

rının farkında olarak millî birlik ve bütünlüğümü-

zü daha da tahkim edeceğiz. Oyuna gelmediği-

miz her durumda tuzakları bozulacak, hesapları 

tutmayacaktır. 

Yoksulluğumuz üzerinden zenginlik, sefaleti-

miz üzerinden mutluluk, karanlığımız üzerin-

den aydınlık, ölümümüz üzerinden hayat, yok 

oluşumuz üzerinden var olma hesap ve planları 

yapanlar hüsrana uğradılar, hüsrana uğrayacak-

lardır. Ölümümüz üzerinden hesap yapan kanlı 

odakların bir daha bu vahşete cüret edememe-

leri için Başbağlar ve bütün faili meçhullerin yeni 

bir iradeyle, titizlik ve ciddiyetle araştırılıp so-

nuçlandırılması, sadece gerçeklerin ortaya çık-

ması adına değil, sosyal barış ve adaletin tesisi 

adına da önem arz etmektedir.

Eğitim-Bir-Sen olarak, insanımızın bu tür acıları 

bir daha yaşamamasını, hiçbir gerçeğin karan-

lıkta kalmamasını, faillerin ortaya çıkarılarak hak 

ettikleri cezaya çarptırılmasını istiyoruz. 

soruşturulmadan davanın kapanması, adalet, 

vicdan, temiz toplum ve demokrasi adına hak-

lı olarak derin şüphe ve endişelere yol açmıştır. 

Başbağlar, insanlıktan nasibini almamış bir vah-

şiliğin kalbimizde açtığı ve asla kapanmayacak 

derin bir yaradır. Başbağlar, emperyalist amaçla-

rını gerçekleştirmek için birlik ve beraberliğimi-

zi, ektikleri düşmanlık tohumlarıyla parçalamak 

isteyen karanlık odakların kanlı oyunlarının bir 

başka yüzüdür. 

Tam da 2 Temmuz’da tezgâhlanan Sivas olay-

larının akabinde bu katliamın sahneye konma-

sı tesadüfî değildir; son derece organize ve iyi 

hesaplanmış bir provokasyondur. ‘Madımak’ın 

intikamı’ kamuflajı ve saptırmasıyla toplumda 

etnik ve mezhebi aidiyetler açık, vahşi, iğrenç 

bir kışkırtmayla harekete geçirilmek; şuursuz, 

sorumsuz, dengesiz tepki ve tutumlarla toplu-

mun büyük kesimleri karşılıklı ve toptan suçlan-

mak istenmiştir. 

İnancı, kültürel aidiyeti ne olursa olsun bu mem-

leketin insanını suçlu ve hedef gösteren her tu-

tum, tepki ve tavır, ancak, bizi birbirimize düş-

man ederek millî bütünlüğümüzü bölüp parçala-

mak isteyen dış güçlerin işine gelmiştir, gelecek-

tir. Onlar, kendi amaçlarına hizmet eden hiçbir 

acıya, hicrana, ölüme üzülmezler. Hiç tereddüt 

edilmesin ki Madımak katliamını tertip edenler 

üç gün sonra Başbağlar katliamını hatta 23 yıl 

sonra 15 Temmuz’u tertip eden karanlık odaklar-

dır.

Başbağlar da Madımak olayı da bu memleketin 

zenginlik olan farklılıklarını kaşıyıp kışkırtan düş-

man odakların kanlı tertibinin iki ölümcül sahne-

sidir. Biz Anadolu irfanı, aklı, izanı, vicdanı, fera-

seti, derin hissedişi ile her defasında bize yaşa-

tılmak istenen felaketin, sabırla, sükûnetle, sevgi 

ve kardeşlikle üstesinden gelmişizdir. Ne acıları, 

öfkeleri yarıştıran ne parsellenmiş, ayrıştırılmış 
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Niceliğimizle birlikte her yıl artan niteliğimiz, bizi 

Türkiye’nin yetkili sendikası olmanın yanı sıra, en 

büyük sivil toplum kuruluşu yapmıştır. Her geçen 

yıl artan üye sayımızla birlikte ufkumuz, ama-

cımız da büyümektedir. ‘Yeni ufuklardan yeni 

umutlara’ yönelen sendikal hareketimiz, yeni bir 

aşamaya geçmiştir. Bu yeni konum, ilk hareketini 

her birimizin yüreğinden alarak zirveye, oradan 

yeni ufuklara yönelen yolculuktur. 

Büyük düşler, düşüncelerle çıktığımız yolda at-

tığımız adımların bereketlenmesi, gerçeğimizin 

milletin bağrına kök salmış değerlerden beslen-

mesi sebebiyledir. Bizim için başarmak, evvela 

bu değerlerle bağımızı koparmamak demektir. 

Bu değerler içinde kavga değil, rekabet içinde 

hizmete odaklanma vardır; kardeşlik, dayanış-

ma, sevgi, hoşgörü, azim vardır. Hakka, hukuka, 

emeğe, demokrasiye, çalışma barışına, ülke hu-

zuruna, millî bütünlüğe saygısız yaklaşımların, 

geçmişte öznesi oldukları hazin olayların karan-

lık hatıralarından sonra, insanımızın bize duydu-

ğu güveni ve bağladığı umudu boşa çıkarmadık, 

çıkarmayacağız. 

Yerine göre mücadeleyle, yerine göre müzake-

reyle sürdürdüğümüz faaliyetlerde hep emeğin, 

ekmeğin, temel hak ve özgürlüklerin yanında ol-

duk. Alın terinin de gözyaşının da rengi olmaz 

dedik. İdeolojik ayrım ve ayrıştırmayla insanımızı 

ötekileştirmedik. Geniş bir kültür ve medeniyet 

perspektifinden yaklaşarak kuşatıcı, kucaklayıcı 

olduk. Sürekli büyümemizin özündeki asıl sebep 

işte budur.

27 yıllık mücadelemizde eğitim çalışanlarının 

özlük haklarını korumamız, toplu sözleşme ma-

sasında haklar kazandırmamız, milletin yanında 

milletle birlikte hareket edip millî-manevî de-

ğerlerimize sahip çıkmamız, akademik, kültürel 

faaliyetlerin yanı sıra sosyal ve insani sorumlu-

luklarımızın gereğini özveriyle yerine getirme-

Yeni ufuklardan yeni umutlara 
büyüyerek yürüyoruz

08/07/2019

Kamu görevlileri sendikalarının2019 yılı üye sayı-

larına ilişkin istatistikleri Resmi Gazete’de yayım-

lanmıştır. Buna göre 433 bin 787 üye sayısıyla 

Eğitim-Bir-Sen’in açık ara tartışmasız en büyük 

sendika statüsü bir kez daha tescil edilmiştir. 

Eğitim çalışanlarının mali, özlük ve sosyal hak-

larını korumak, genişletmek amacıyla kurulan, 

inanç ve düşünce özgürlüğünü baskı altına alan 

her türlü vesayet yapısına karşı direnmeyi asli 

faaliyetleri arasında gören, haksızlık kimden 

gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, maz-

lumdan yana, zalime karşı olan ve bu duruşuyla 

genelde toplumun özelde eğitim çalışanlarının 

teveccühünü kazanan Eğitim-Bir-Sen, niteliğine 

yaraşır düzeyde bir nicelikle büyümeye devam 

etmektedir.195 bin 695 üye ile yetkiyi devraldı-

ğımız günden bu yana, büyümemiz istikrarlı bir 

şekilde sürmüş, bugün itibarıyla üye sayımız 433 

bin 787’ye ulaşmıştır. 

Örgütlendikçe güçlenen, ilkeli duruşuyla istikrar-

lı büyüyen sendikamız, eğitim çalışanlarının gür 

ve özgür sesi, vazgeçilmez dayanışma adresi 

olarak konumunu bir kez daha tescillemiştir. 

Meselelere konjonktürel değil, uzak ufuklara yö-

nelen derin, geniş açıyla bakan sendikamız, insa-

nımızın kalbinde en yüksek duyguların gizlenmiş 

tohumunu toprağıyla buluşturmuş, sivil inisiya-

tifin tartışmasız dinamik iradesi olmuş, olmaya 

devam edecektir. Tohum filiz verip büyümüş, 

bir ağaca, bir ağaç ormana dönüşmüştür. Şimdi 

emek ve ekmek için akıtılan teri demokrasi ve 

özgürlük mücadelesinden ayrı görmeyen anla-

yışla, derinlere kök salan o ağacın dalları tüm 

ülkeyi kuşatmakta, başka ülkelere ulaşmaktadır. 
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Hollandalı barış gücü askeri tarafından korunan 

Srebrenitsa’ya sığınmıştır. Ancak ne acıdır ki, BM 

Sırp katillerin tehdit, şantaj ve saldırıları karşısın-

da taahhütlerini ve beklentileri karşılayamamış, 

Sırp taciz ve tecavüzlerini önleyememiştir. 

Sırp ordusunun ‘Krivaya 95 Harekâtı’nın bir par-

çası olarak işgal ettiği Srebrenitsa’da, Hollandalı 

askerlerin gözetimindeki BM kamplarındaki sı-

ğınmacıların Sırplara teslim edilmesiyle büyük 

bir katliam yaşanmış, Srebrenitsa kırsalına götü-

rülen, aralarında çocukların da bulunduğu sayı-

ları 8 bin 372 olarak bilinen Boşnak öldürülmüş, 

bulunma ihtimali de düşünülerek bedenler ta-

nınmayacak halde parçalanarak toplu mezarlara 

gömülmüş, yüzlerce kadın ve küçük yaştaki kız 

çocuğuna tecavüz edilmiştir. Srebrenitsa olayı, 

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da yapılan 

en büyük insan katliamı ve etnik soykırım olarak 

tarihe geçmiştir. 

Srebrenitsa’da şerefi, onuru, namusu, saygınlı-

ğıyla insanlık katledilmiştir. Dahası, ötekine ha-

yat hakkı tanımayan Batı bağnazlığının insanlık 

ve medeniyet değerlerinden nasipsiz olduğu bir 

kez daha anlaşılmıştır. 

Srebrenitsa’daki soykırım, insan hakları adına 

dünyanın hukuk ve medeniyet kurumu olması 

gereken BM’nin hem meşruiyetini tartışılır kılmış 

hem insanlığa ağır bir utanç yaşatmıştır. Kuru-

luş amaç ve ilkelerini çiğneyen BM’nin dayanak 

ve varlık gerekçeleri fiilen çökmüş, inandırıcılığı 

kalmamıştır. O günden bu yana barış ve adalet 

taleplerini karşılamaya dönük hemen hiçbir cid-

di çaba içinde olmamıştır. 

Bilge devlet adamı Aliya İzzetbegoviç, “Savaşta 

büyük zulme uğradınız. Zalimleri affedip affet-

memekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın ama 

soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım 

tekrarlanır” diyor. 

miz, bu kapsamda ulaşabildiğimiz mazlum ve 

mağdur her coğrafyada yetime, yoksula yardım 

etmemiz, insanlık vicdanının hiçbir çığlığına kör 

ve sağır kalmamamız; insanımızın sesini, mesajı-

nı yerelden evrensele doğru taşımamız, önemli 

bir aşamaya gelen faaliyetlerimize yüz binlerce 

destek ve teveccüh kazandırmıştır.

Bugünlere gelmemizde emeği ve katkısı olan 

yüz binlere, yüz binlerce teşekkür ediyoruz. Bi-

zim birliğimiz, akıl birliği, gönül, ruh, dava birliği-

dir. Eğitim-Bir-Sen, bu duyguyla oluşan birliğin 

örgütlü ortaklığı, üst kimliği, ortak adresidir. Bu 

aidiyet bilinci ve teşkilat disipliniyle omuz omu-

za yürümeye devam edeceğiz. 

Srebrenitsa’yı asla unutmayacağız

10/07/2019

11 Temmuz 1995’te, bulduğu her fırsatta insan 

hakları ve demokrasiden söz eden Avrupa’nın 

göbeğinde ve bütün insanlığın gözü önünde 

Srebrenitsa’da, tarihte eşi az görülecek bir vah-

şetle binlerce Boşnak katledildi. Savunmasız in-

sanların birbirine karışmış cesetleri, aradan ge-

çen bunca zamana rağmen bugün bile toprak 

altından çıkarılıp defnedilmektedir. 

Yugoslavya’nın dağılmasıyla birlikte ortaya çı-

kan cumhuriyetlerden biri olan Bosna-Hersek, 

1992 yılının Şubat ayında yapılan bir referandu-

mun ardından bağımsızlığını ilan etti. Ancak bu 

kararı tanımayan Sırplar, Saraybosna’yı kuşatma 

altına alarak üç buçuk yıl süren bir savaş başlat-

tılar. Boşnaklara karşı kanlı başlayan işgal ve ku-

şatmada sivil halkın can ve mal emniyetinin teh-

likeye girmesi üzerine Birleşmiş Milletler (BM) 

olaya müdahil olmuş, 6 bölgeyi güvenli bölge 

ilan etmiştir. Bu bölgelerden biri de Srebrenit-

sa’dır. Sırp saldırılarından kaçan binlerce Boşnak, 

BM tarafından güvenli bölge ilan edilen ve 600 
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ve iradesinin tecessüm ettiği merkez olan Mec-

lis binasını, devletin en üst siyasi temsil makamı 

olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni, Emniyet’i ve 

TÜRKSAT’ı bombalamış, TRT işgal edilmiş, özel-

likle büyükşehirlerin meydanları namlusu halka 

çevrilmiş tanklarla kapatılmış, darbecilere dire-

nen halka acımasızca ateş açılmış, 251 yiğidimiz 

şehit olmuş, 2 bini aşkın kahramanımız gazi ol-

muştur. 

Yeniden canlanan Çanakkale ruhuyla çıplak el-

leri ve çelikten zırha dönüşen iman dolu göğüs-

leri ile tankların karşısına çıkan milletimiz, vatan 

savunması için yeni bir istiklal savaşı vermiştir. 

Cumhuriyet tarihinde ilk kez, daha ilk aşamasın-

da kanla, ateşle başlayan bir darbe ile karşılaştık 

ve ilk kez bu kadar şiddetli olmasına rağmen, 

millet, ölümüne bir direnişle darbecileri püskürt-

müştür. Milletin varoluş kararlılığı, emperyalist-

lerin üzerimizde yaptığı hesapları bozmuştur, 

ilelebet bozacaktır. Bize yıkım getirmek ve ölüm 

yağdırmak isteyenler, bize yaşatmak istedikle-

ri çaresizliğe kendileri düçar olmuştur. Şehit ve 

gazilerimizle birlikte milletimizin tartışmasız saf 

samimiyeti, bedeli bir kez daha kanla ödenerek, 

üzerinde özgürce yaşamayı hak ettiğimiz bu va-

tanın çiğnenmez değerini pekiştirmiştir. İçinde 

milletimizin nesiller boyu kanı teri olan bu değe-

re asla gölge düşürülmeyecektir. Bu bilincin bize 

yüklediği ilk sorumluluk ihanete müsamaha et-

memek, unutmamak ve cezasız bırakmamaktır. 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen olarak, vatan ve 

millî değerler söz konusu olduğu zaman asla 

başka hesapların içinde olmadık, olmayız, ol-

mayacağız. Bu duyarlılıkla o menfur gecede, 

hiç düşünmeden, tereddüt etmeden, ‘bekleyip 

sonucu görelim’ demeden, sağımıza solumuza 

bakmadan alanlara çıktık. Üyelerimize ve milleti-

mize meydanlardan direniş çağrısı yaptık. Kamu 

görevlilerinin teveccühüyle ulaştığımız bir mil-

yon üyemizle birlikte temsil ettiğimiz asli mesu-

Eğitim-Bir-Sen olarak, biz de başta Srebrenit-

sa olmak üzere, hiçbir katliamı unutmayacağız, 

unutturmayacağız. Kimden gelirse gelsin zulme 

karşı, kim olursa olsun mazlumdan yana insan-

lığın adalet arayışını her ortamda destekledik, 

desteklemeye, bu yönde bir bilincin ve eylemin 

oluşmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz. 

15 Temmuz’u unutmayacak, diriliş 
ruhunu hep diri tutacağız 

14/07/2019

15 Temmuz, ülkemizin ve milletimizin geleceğini 

karanlığa mahkûm etmek isteyen küresel em-

peryalistlerin işbirlikçi hainlerle yaptığı ölümcül 

saldırının, destansı bir direnişle bozguna uğratıl-

dığı tarihî bir gündür. 

15 Temmuz kanlı ihanetine karşı ölümüne direniş, 

dar siyasi bakış ve ideolojik yorumlarla izah edi-

lecek bir hadise değil; taşıdığı tarihsel ve sembo-

lik anlam itibarıyla millî bir davadır. 15 Temmuz, 

amaçlarına ulaşmak için, dinî değer ve motifleri 

istismar da dâhil, hiçbir hak, hukuk ve ahlakta sı-

nır tanımayan FETÖ ihanet şebekesinin, kökü ve 

derin bağlantıları dışarıda olan güçlerden aldığı 

emir ve talimatla, millet iradesine yapılan darbe 

olmanın ötesinde doğrudan vatanı işgal hareke-

tidir. 15 Temmuz’da doğrudan vatan, millet ve 

devlet varlığımız yok edilmek istenmiştir. 

Atılım ve başarıları küresel emperyalizmin böl-

gesel hesaplarını bozan Türkiye, peş peşe sah-

neye konan yıkıcı, bölücü saldırılarla durdurula-

mayınca,15 Temmuz 2016’da kanlı bir darbe ile 

başlayan işgal girişiminin hedefi yapılmıştır. Dar-

beciler 35 uçak, 37 helikopter, 74’ü tank olmak 

üzere 246 zırhlı araç, 3 gemi, 3992 otomatik tü-

fek kullanarak devletin temel ve stratejik kurum-

larına saldırmış, direnen halkın üzerine mermi 

yağdırmıştır. Savaş uçakları, millet hâkimiyetinin 
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yaşatmayı amaçlayan hareketine destek verme-

mesi, bilakis darbenin ve darbecilerin püskürtül-

mesine üzülmeleri çok ilginç ve manidardır. Ba-

tılı kimi ülke, siyasi aktörler ve basın organının, 

artık bizi şaşırtmayan bir tutumla, oluşturmak 

istedikleri negatif algılarla dünya kamuoyunu et-

kileme gayretleri bize dönük asıl niyetlerini bir 

kez daha deşifre eder mahiyette olmuştur. 

15 Temmuz’da verilen istiklal mücadelesi ile Ça-

nakkale ruhu içselleştirilerek güncellenmiştir. 

Muazzam bir silkinişle benliğimiz ve kimliğimiz 

yeniden inşa edilmektedir. Sıcak etkisi ve artçı 

sarsıntıları hâlâ devam etmekte olan bu alçak 

darbe ve işgal girişimine karşı canımızla, kanı-

mızla bilfiil direndik. Bugün de en kesin, kararlı 

dil ve tutumla her türlü darbe girişimini, vesayet 

düzenini, demokrasi dışı arayışları, millî iradeye 

muarız çabaları tartışmasız olarak reddediyoruz. 

Karanlığın çökertilen bütün hatlarından sonra 

şimdi yeni ufukları, oradan yeni umutları menzil 

edinme vaktidir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, yeniden yüksek bir öz-

güven kazanan milletimizin, özellikle de genç 

kuşakların benliğini ve kimliğini tahkim eden 15 

Temmuz bilincini, yaşayan canlı algılar olarak ço-

ğalan bir fikir, büyüyen bir ideal, yorulmak bil-

meyen bir azim ve kararlılıkla hep diri tutacağız. 

Okyanus ve kıtalar ötesi kirli, kanlı bağlantıları 

olan darbeci çapulculara darbe vuran milletimi-

ze selam ve şükranlarımızı sunuyor; şehitlerimi-

ze Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun 

ömürler diliyor, milletimizin 15 Temmuz Demok-

rasi ve Milli Birlik Günü’nü tebrik ediyoruz.  

Bayram birlikte güzeldir 

10/08/2019

Bayramlar, inananların kardeşliğini, insanların 

paylaşma ve dayanışma duygusunu, umudu, 

liyetimizin gereği olarak, üzerimize gelen ihane-

tin karşısında olduk. Ulaşabildiğimiz tüm medya 

imkânlarını ve sosyal iletişim ağlarını hızlı, etkin, 

kararlı kullanarak Anadolu’nun her karışını dire-

niş hattına dönüştürdük. Fedakâr, imanlı mille-

timizle birlikte dalga dalga zulmün ve zalimle-

rin karşısına çıktık. Şehit düşen üyelerimiz, gazi 

mertebesine erişen kardeşlerimiz oldu. Onların 

kalbinde yanan ateş, üzerimize kâbus gibi çöken 

ihanetin karanlığını kökünden söküp atmış, ufku-

muzu aydınlatan güneşe dönüşmüştür. 

Ülke ve millet olarak maruz kaldığımız yakıcı, yı-

kıcı saldırılara rağmen bu ihanetin en kahredici 

tarafı, dinî referanslarla insanımızın iyi niyet ve 

yardımseverlik duygularının istismar edilerek ve 

sözüm ona bir cemaat tarafından sinsice yapıl-

mış olmasıdır. Üzerinde çok ciddi düşünülmesi 

gereken diğer husus, eğitim alan ve imkânını bu 

terör örgütünün kendi yapılanma zemini olarak 

kullanabilmesidir. Din ve eğitim alanının istisma-

rı ile düşünme, irade ve sorgulama yetenekleri 

felç edilmiş, mankurtlaştırılmış bir güruh, mutlak 

itaatle kendi vatanına, milletine, millî değerleri-

ne göz kırpmadan saldırabilecek hâle getirilebil-

miştir. Kıtalar ötesi siyonist efendilerinden aldık-

ları emirleri ‘hizmet’ aşkıyla yerine getirip kendi 

insanını vurma zilletini seçenler, eşi görülmemiş 

bir ihanet ve alçaklığın temsilcisi olmuşlardır. 

Zulme ve zillete rıza göstermeyen milletimiz, 

ihaneti tam kalbinden vurarak izzetli yaşamayı, 

izzetiyle yaşamayı fazlasıyla hak etmiştir. Sezai 

Karakoç’un deyimiyle, “Geceye yenilmeyen her 

kişiye, ödül olarak bir sabah, bir gündüz, bir gü-

neş vardır.” Umulur ki, 15 Temmuz karanlığından 

sonra üzerimize gerçek bir nur olarak doğan gü-

neşimiz, medeniyetimizi yeniden canlandıracak 

bir ağarmanın müjdesi, müjdecisi olsun. 

İnsan hakları ve özgürlükler söz konusu oldu-

ğunda kimseye söz söyletmeyen çoğu batılı çev-

relerin, milletimizin canı pahasına demokrasiyi 
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barışı, sevgiyi, içimizden dışımıza güçlü atılım ve 

açılımla yaymanın, evrenselleştirmenin; mutlak 

iyiliğe dayanmanın, inancın canlandırıcı ruhunu, 

iklimini yaşamanın ve bunun gücünü gösterme-

nin vaktidir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, insanlığı köleleştiren za-

lim düzeni ve sahiplerini, zenginliği tekelleştire-

rek insanlığı fakirleştiren kapitalist müstekbirleri, 

emeği sömüren, alın terinin hakkını vermeyen 

menfaatperestleri hayatımızdan çıkaracağımız 

günlerin özlemi ve tüm mazlumların cesaretle 

birliklerini bereketlendirecekleri günleri getir-

mesi umuduyla Kurban Bayramımızın ümmet 

ve millet olarak kenetlenmemizi sağlamasını te-

menni ediyor; insanlık için esenliğe, İslam âlemi 

için bereketli bir birliğe vesile olmasını diliyoruz. 

Karakteri cesaret olanın tarihi 
zaferle doludur 

29/08/2019

30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin yüzlerce 

yıl süren vatan, istiklal ve istikbal mücadelesi-

nin, 1922’de Dumlupınar’da zaferle sonuçlanan 

Büyük Taarruz’la değişmez bir gerçeklik olarak 

tarihe kazınmış, bir bilinç olarak da milletimizin 

benliğine işlenmiştir.

Gazi Mustafa Kemal önderliğinde, ordu-millet 

kenetlenmesiyle kazanılan 30 Ağustos Zaferi de, 

bu süreçteki tarihî dönemeçlerden birini ifade 

etmektedir. İstiklal Savaşı’nın en önemli aşama-

sını oluşturan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık 

Meydan Muharebesi’nde, milletimiz ve ordumuz, 

adeta imkânsızı başararak, başka milletlere de 

örnek olacak bir zafere imza atmıştır. 30 Ağus-

tos Zaferi, milletimizin bağımsızlık inancının ve 

vatan sevgisinin önünde hiçbir gücün durama-

yacağını tüm dünyaya bir kez daha kanıtlamıştır.

birlik ve beraberliğimizi pekiştiren günler olma-

sı itibarıyla büyük bir imkândır. Katliamların son 

bulması, savaşın bitmesi, barışın hâkim olması, 

terörün insanlığın gündeminden çıkması için en 

büyük mesajlar bayramlarda gizlidir. 

İbrahimî bir sadakatin ve İsmailî bir teslimiyetin 

yaşayan en güzel örneği olan Kurban Bayramı, 

bir yakınlaşma imkânı olarak Rahman’ın kul-

larına en güzel lütfudur. Bizi bu lütfa eriştiren 

Rabbimize hamdediyoruz. Hac ibadetiyle birlik-

te düşünüldüğünde, Kurban Bayramı, hakikate 

yönelme, karşılıksız sevme, bağlanma, duayla 

yaşama, yardımlaşma, paylaşma ve fedakârlık 

günüdür. 

Şahsi, yerel ve evrensel ölçekte yaşanan bütün 

sıkıntılara rağmen bayram, hayatı umutsuz, bez-

gin, yılgın yaşamamak, varlığı canlı, ümitli kıl-

maktır; kötülüğe yenilmemek, iyiliğe dayanmak, 

iyilikle ve iyilerle direnmek; dostluğu, sevgiyi, 

hoşgörüyü bereketlendirmektir.

Hüznün, acının, yoksunluğun, yoksulluğun ve 

adaletsizliğin kol gezdiği dünyamızda, Kurban, 

muhtaçların, ezilenlerin, vatansızların, garip ve 

yalnızların tebessümüdür. Bayram, her şeyden 

evvel iman eksenli olarak hayatımızın, benliği-

mizin ve ilişkilerimizin muhasebesini yaparak, 

hayatın ve varlığın aşkın, coşkun yanını görmek, 

yakınlaşmak, kucaklaşmak; her yerde iyiliği, pay-

laşmayı, yardımlaşmayı, dostluğu yaşanılır kıla-

rak yaygınlaştırmaktır. 

Paylaştıkça çoğalacak zenginliğimizi, en yakını-

mızdan başlayarak bütün ümmete hatta insan-

lık coğrafyasına yaymalıyız. Bugün ekonomiden 

sosyal hayata kadar çeşitli sıkıntılarla sınanan 

insanlığın bayram iklimine ihtiyacı vardır. 

Bugün, yeni bir ruhla, bizi yenileyecek bir ruh-

la idrak ettiğimiz Kurban coşkusunu; kardeşliği, 
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Bugün de emperyalizmin doğrudan veya taşe-

ron örgütlerinin vekâletiyle yaptığı saldırılar,15 

Temmuz’da olduğu gibi, kenetlenmiş milletimi-

zin çelikleşen iradesi karşısında darmadağın ol-

muştur, olmaya da devam edecektir. Bu inançla 

yeniden inşa ve ihya için kültür ve medeniyetimi-

zin Malazgirt’te mührünü vurduğu vatan topra-

ğı, Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde vaz-

geçilmez değer olarak tescillenmiş, aynı inançla 

kazanılan Çanakkale ruhu, 15 Temmuz direnişiyle 

yeni bir dirilişin meşalesini yakmıştır. Bu meşa-

le, bütün kalpleri, şühedanın ölümsüz ruhuyla 

tutuşturmalı, zihnimizi, yolumuzu ilimle, bilgiyle 

aydınlatmalıdır. Varoluş aşkını ve iradesini kanıy-

la, canıyla kanıtlamış milletimiz, varoluş idealini 

de ilimle, bilimle, erdemle, yeni keşif ve icatlarla 

sürdürecektir.

Eğitim-Bir-Sen olarak, nesiller boyu bedelini ter-

temiz canları ve kanlarıyla ödeyerek Anadolu’yu 

vatan kılan şehitlerimizden bize binbir fedakâr-

lıkla tevarüs eden bu toprakları, yine onlardan 

aldığımız ilham ve cesaretle tarihimize, medeni-

yet ve insaniyet değerlerinin yaşandığı bir coğ-

rafya yapma yolunda azim ve heyecanla çalış-

maya devam edeceğiz. 

Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlu-

yor, bize bu zaferi armağan eden şehitlerimizi 

rahmetle yâd ediyoruz. 

Okullar açılıyor, sorunlar çözüm 
bekliyor 

06/09/2019

2019-2020 eğitim-öğretim yılı, bir yanda gelece-

ğe yönelik hedeflerin çizildiği diğer yanda ise bu 

hedefleri gerçekleştirmesi istenilen eğitim çalı-

şanlarının sorunlarının çözümünün ötelendiği bir 

ortamda başlıyor. Yeni eğitim-öğretim yılında, 

yaklaşık 18 milyon öğrencimize ve bir milyonu 

aşkın eğitim çalışanımıza başarılar diliyoruz.

Ağustos, tarih boyunca milletimiz için hep za-

ferler ayı olmuştur. Malazgirt, Mohaç, Çaldıran, 

Mercidabık gibi büyük zaferlerin yanı sıra Cum-

huriyet’e giden çok önemli bir aşama olan ve 

Anadolu’nun vatan olarak milletimiz adına tesci-

linin yapıldığı‘Başkomutanlık Meydan Muharebe-

si’ zaferi de bu ayda gerçekleşmiştir. Bir Ağustos 

günü başlayıp neredeyse bin yıl sürdükten sonra 

yine bir ağustos günü hitama eren savaşlar ve 

zaferlerde bu ay adeta bin yıl uzayarak bir tarih 

olmuştur.

Milletimiz, inancı, birliği, bütünlüğü ile anlamlı 

hâle getirdiği varlığının tarihî temellerini zaferler-

le inşa etmiştir. Hiç şüphe yok ki, Mehmet Akif’in 

“Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez” 

dizesinde ifade ettiği gibi, bütün tarihî zaferler-

de en büyük gücümüz, silahımızdan önce birli-

ğimiz, beraberliğimiz, imanımız olmuştur. Zafer, 

yorulmak bilmez bir azimle inancı uğruna canı-

nı, kanını feda eden bir milletin tarih tarafından 

ödüllendirilmesidir. Zaferlerimiz tarihe ve insan-

lığa değer katmış, değer kazandırmıştır. Hakkı, 

hakikati, barışı üstün tutan milletimizin zaferleri, 

mazlumlara ilham ve umut, insanlığa medeniyet 

müjdesi ve imkânı olmuştur. 

Zaferlerimiz, bütün bir insanlığa felah ve huzur 

getirecek mahiyette ilmi atılım ve teknolojik 

hamlelerle güçlendirilip kalıcı hâle getirilmelidir. 

Cephede zaferler kazanmak kadar, o zaferleri 

ilimle, sanatla, felsefeyle hak edilmiş medeniyet 

değerine dönüştürerek korumak, sosyal, kültü-

rel, siyasal, ekonomik alandaki kurumsallaşmış 

başarılarla sürdürülebilir kılmak daha önemlidir. 

Bu amaç, kuşkusuz millî değer ve tarih şuuruna 

sahip, özgür, cesur, düşünen, ekip çalışmasıyla 

yeni arayışlara yönelebilen, ufuk sahibi, medeni 

ve insani değerleri bünyesinde mezcetmiş insan 

yetiştirmeyi amaçlayan eğitim sistemi ile müm-

kündür. 
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getirilmesi, atama ve yer değiştirme takviminin 

sorun çözmek kadar sorun üretmeye neden ol-

ması, ek ders esaslarındaki adaletsizlikler, eği-

tim çalışanlarına yönelik giderek artan yaygın 

şiddet, okullar açılırken çözüm bekleyen başlıca 

sorunlardır. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı içeri-

sinde bu sorunların çözülmesinin eğitimin gele-

ceği, verimliliği ve niteliği açısından çok önemli 

olduğunun altını çiziyoruz. 

3600 ek gösterge vaadi, tüm eğitim 

çalışanlarını kapsayacak şekilde yerine 

getirilmelidir 

Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi ko-

nusunda siyasi irade tarafından verilen söz ha-

len ortada durmaktadır. Yine gerek Cumhurbaş-

kanlığı ikinci 100 Günlük Eylem Planı’nda gerek-

se Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu 

Belgesi’nde  “öğretmenlere 3600 ek gösterge 

verilmesi” somut hedefler olarak ortaya konul-

muştur. 11. Kalkınma Planı’nda ve 2023 Eğitim 

Vizyonu Belgesi’nde öğretmenliğin bir kariyer 

mesleği olarak tanımlandığı/planlandığı dikkate 

alındığında, bir kariyer mesleği tanımlamasının 

gereği olarak da ek gösterge artışı gereklidir. 

Verilen sözlerin gereği artık yerine getirilmeli; 

eğitim çalışanları arasında meslek, görev, unvan 

ve yetki paralelinde bütün eğitim çalışanlarını 

kapsayacak, adil ve hakkaniyete uygun bir ek 

gösterge artışı konusunda somut adımlar atıl-

malıdır.

Öğretmen istihdamında farklı modellerden 

vazgeçilmeli, atamalar kadrolu yapılmalıdır 

Sözleşmeli öğretmenlik, uygulama gayesine ve 

gereceklerine hizmet etmediği gibi, başlı başına 

bir mağduriyet kaynağına dönüştüğü artık ale-

nen ortaya çıkmış durumdadır. Kadroya geçiş 

ve yer değişikliği talebinde bulunabilme süresini 

3+1 yıla indiren yasal düzenleme, eskisine naza-

ran sözleşmeli öğretmenlerin lehine olsa da so-

Eğitim çalışanları, eğitim-öğretim yılını, sona 

eren toplu sözleşme sürecinde haklı, gerekli ve 

yerinde beklentilerinin ve taleplerinin kamu iş-

verenince karşılanması bir yana üzerinde durul-

madan geçiştirilmesinin, sorunlarına duyarsız, 

çözüm önerilerine kayıtsız kalınmasının buruklu-

ğuyla karşılamaktadır.

Toplu sözleşme masasının eğitim hizmet kolun-

da tek yetkili sendikası olarak, öğretmenlerden, 

akademisyenlerden, eğitim kurumu yöneticile-

rinden, üniversite idari personelinden, Millî Eği-

tim Bakanlığı merkez ve taşra idari personelin-

den gelen, her biri eğitimin ayrı ve birden fazla 

sorununa çözüm olacak taleplerimizi masaya 

taşıdık. Bu taleplerimize kamu işvereni duyarsız 

kalmış, eğitim çalışanlarının sorunlarını çözme 

iradesini ortaya koyamamış, toplu pazarlık ma-

sası aracılığıyla sorunları çözme, eğitimin niteli-

ğine katkı sunma imkânını heba etmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu 

çerçevesinde eğitimde değişim ve dönüşümü 

hedeflediğini sürekli olarak ifade ettiği bir dö-

nemdeyiz. Söz konusu hedeflerin gerçekleştiri-

lebilmesi, köklü sorunlara kalıcı çözümler geti-

rilebilmesi Bakanlığın sürdürülebilir politikalar 

benimsemesine bağlıdır. Değişim ve dönüşüm 

adımları sahadaki tecrübelerle, paydaşların gö-

rüşleriyle olgunlaştırılmadıkça meşruiyet tartış-

masına maruz kalacak, isabet oranı yara alacak-

tır. 

Anayasal ve yasal hakları kısıtlanmış sözleşmeli 

öğretmen istihdamı, öğretmen açığının kadrolu 

istihdam yerine ücretli öğretmenlik gibi insan 

haklarına ve çalışma ahlakına aykırı yöntemlerle 

giderilmeye çalışılması, kamu maliyesini denk-

leştirme aracı olarak eğitim bütçesinin kısılması, 

okullara yeterli ödenek verilmemesi nedeniyle 

aksayan eğitim hizmetlerinin yanında kaynak 

bulma baskısı altında okul yöneticisi ve öğret-

menlerin velilerle bağış üzerinden karşı karşıya 
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kası geliştirilememiş olmasıdır. Öğretmenlerin il 

içi ve iller arası yer değişikliği taleplerinin yerine 

getirilememesi, motivasyon kaybının yanında 

mesleki yabancılaşma, psikolojik rahatsızlık, eği-

timin niteliğinin artırılamaması, çalışma barışının 

bozulması gibi sorunlara yol açmaktadır. “Öğ-

retmen Atama ve Yer Değiştirme Süreci: Tes-

pitler ve Bir Model Önerisi” odak analizimizde 

ortaya koyduğumuz gerçekler ışığında, talepleri 

azami ölçüde karşılayacak, mağduriyetleri önle-

yecek, adil, hakkaniyete uygun yeni bir atama ve 

yer değiştirme sistemine ihtiyaç vardır.

Ek ders esaslarındaki adaletsizlikler 

giderilmeli, ders ücretleri artırılmalıdır

Ek ders esaslarında ücret dengesizliğine ve 

mağduriyete neden olan hükümler, uzun bir 

zaman geçmesine rağmen değiştirilmemiştir. 

2006 yılında köklü bir değişikliğe uğrayan ek 

ders esaslarında, değiştiği günden beri bazı 

adaletsizlikler devam etmektedir. Öğretmenlerin 

branşlarına göre ek ders ücretlerindeki adalet-

sizlik, okul türlerine göre yöneticilere verilen ve 

izahı mümkün olmayan ek ders ücreti farklılıkları 

ivedilikle giderilmeli, ek ders birim ücreti artırıl-

malıdır.

Eğitim kurumu yöneticiliği liyakate dayalı, 

sürdürülebilir bir sisteme kavuşturulmalıdır 

Eğitim kurumu yöneticiliği profesyonel bir mes-

lek olarak tanımlanıp, münhasır kadrolar üzerin-

den kazanılmış hakların korunduğu bir düzlem-

de liyakat ve mesleki ilerleme ekseninde yeni-

den kurgulanmalıdır. 

Öğretmenlik Meslek Kanunu bir an önce 

çıkarılmalıdır

Öğretmenlik mesleğinin bütün boyutlarını ele 

alacak, bütünsel bir yasal düzenlemeye dayalı 

bir Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ihtiyaç vardır. 

runa çözüm getirmediği aşikârdır. Sorunun nihai 

çözümü, eğitim-öğretim hizmetlerinin kadrolu 

öğretmenler eliyle gerçekleştirilmesi gereklili-

ğinin kabulüyle bütün sözleşmeli öğretmenlerin 

kadroya geçirilmesidir. Bu köklü çözümün haya-

ta geçirilmesine kadar geçecek zaman zarfında 

ise sözleşmeli öğretmenlere herhangi bir süre sı-

nırlaması konulmaksızın, özellikle yer değişikliği 

süreçlerinde kadrolu öğretmenlerin sahip oldu-

ğu hakların tanınması gereklidir.

Öğretmenin emeğini ucuzlatarak personel mas-

raflarından kısıntı yapmaya çalışan ve mesleğin 

standartlarını düşüren ücretli öğretmenlik uy-

gulaması, eğitimin kalitesine ve öğretmenliğin 

statüsüne ciddi bir darbe vurmaktadır. Emek sö-

mürüsünün devlet eliyle tescillenmiş hâlini teşkil 

eden, ucuz işçilikten farksız ücretli öğretmenlik 

ayıbına bir an evvel son verilmelidir. 

İstihdamda güçlük çekilen yerlerde teşvik 

sistemi hayata geçirilmelidir

Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri 

olmak üzere, istihdamda güçlük çekilen yerlerde 

en büyük eğitim sorunu istikrarlı istihdamın sağ-

lanamamasıdır. Eğitim çalışanlarına, zorunlu hiz-

met bölgelerinde görev yapmaları hâlinde illerin 

mahrumiyet durumlarına göre ilave özel hizmet 

tazminatı ödenmelidir. İstihdamda zorluk çeki-

len bölgelerde kadro istikrarı sağlamanın yolu 

cebri uygulamalar değil, teşviki yöntemlerdir. 

Öğretmen atama ve yer değiştirme sistemi 

mağduriyet oluşturmayacak şekilde 

düzenlenmelidir 

Devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve 

sorumluluğunu, eğitim sisteminin ağır yükünü 

omuzlamış olan Millî Eğitim Bakanlığı’nın çalış-

ma zamanını eğitimden ziyade personel iş ve iş-

lemlerine hasretmek zorunda kalmasının sebebi, 

sürdürülebilir bir atama ve yer değiştirme politi-
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yönelik hukuksuz, haksız ve adaletsiz uygulama-

lara ve mağduriyetlere kapı aralamakta hem de 

yönetici/öğretmen ile öğrenci velilerini karşı kar-

şıya getirerek okul iklimini ve okul-veli iş birliğini 

zedelemektedir. Okulların kendi kullanımlarına 

sunulmuş herhangi bir ödenekleri olmadığı dik-

kate alındığında, zorunluluk arz eden mal ve hiz-

met alımlarının ne şekilde karşılanacağı sorunu 

halen izaha muhtaç olup çözüm beklemektedir. 

Bu nedenle, okul bazlı ödenek tahsisi yapılarak 

personel dışı cari harcamaların yönetilmesi için 

ödeneklerin doğrudan okul idareleri tarafından 

kullanılması sağlanmalıdır.

Kılık ve kıyafet özgürlüğü darbe kalıntısı 

yönetmeliğin boyunduruğundan 

kurtarılmalıdır

Darbe ürünü, demokrasiye ve insan haklarına ay-

kırı kılık ve kıyafet yönetmeliğinin değiştirilme-

si için ilk adımı atmak Millî Eğitim Bakanlığı’na 

düşmektedir. Bakanlığın merkez ve taşra teşki-

latı ile bağlı tüm kurum ve kuruluşlarda görev 

yapanlar, mesai saatleri içinde ve resmî görev-

lerinin ifasında, mevcut yönetmelik hükümlerine 

bağlı kalmaksızın, toplumca genel kabul görmüş 

esaslara göre kılık ve kıyafetlerini serbestçe se-

çebilmelidir. Bu konuda başlattığımız sivil itaat-

sizlik eylemi, talebimiz karşılanıncaya kadar de-

vam edecektir.

Eğitim-Bir-Sen olarak, Türkiye’nin daha müref-

feh bir ülke olma yolundaki uzun vadeli hedef-

lerine ancak sorunlarını aşmış bir eğitim siste-

miyle erişebileceğini vurguluyor; eğitimcilere 

verilen sözlerin yerine getirilmesinin önemini 

ifade ediyor, sorunların çözüme kavuşturulaca-

ğı bir eğitim-öğretim yılı temenni ediyor, bütün 

eğitim çalışanlarımıza ve öğrencilerimize başarı 

dolu bir yıl diliyoruz. 

Öğretmenlik mesleğinin bütün veçhelerini kap-

sayan sistematik bir düzenleme olmaksızın, çok 

parçalı yapı altında mesleğin statüsünün artırı-

larak niteliğinin geliştirilmesinin sağlanmasının 

mümkün olmadığı, meslek mensuplarının mesle-

ği ifa süreçlerinin sürdürülebilir olmadığı görül-

mektedir. Öğretmenliğin profesyonel bir meslek 

olarak değerlendirilmesi ve mesleki standartlara 

kavuşması isteniyorsa, öğretmene destek niteli-

ğinde, mesleki gelişimini ve özerkliğini sağlaya-

cak bir meslek kanunu ivedilikle çıkarılmalıdır. 

Eğitimcilere yönelik şiddet engellenmeli, 

caydırıcı tedbirler alınmalıdır 

Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olayları mün-

ferit eylemler olmaktan çıkmış, yaygın bir top-

lumsal sorun hâline gelmiş ve toplumun gele-

ceği açısından vazgeçilmez olan eğitim öğretim 

hizmetinin yürütülmesini sekteye uğratacak de-

receye varmıştır.Bu şiddet sarmalına karşı eğitim 

çalışanlarını koruyacak, şiddete karşı caydırıcı 

yasal düzenlemeler yapılmalı, Bakanlık bu konu-

da sorumluluk üstlenmelidir. 

Okulların ödenek ihtiyacı karşılanmalı, 

yöneticiler velilerle karşı karşıya 

getirilmemelidir 

İlköğretim kurumlarının Bakanlıktan ya da ma-

halli idarelerden doğrudan ödenek alamamala-

rı;  okul yönetimlerini kamu kaynaklarının ve bu 

kaynakları harekete geçirme mekanizmalarının 

yetersiz kalmasıyla velilerle karşı karşıya getir-

mektedir. Buna ilaveten okul yönetimlerinin bir 

yandan okullara bağış konusunda kamuoyu ve 

idare baskısı altında ve soruşturma tehdidi kar-

şısında bırakılması, diğer yandan zorunlu cari 

harcamalar için kaynak bulma yükümlülüğüne 

sokulması, hem eğitim-öğretime zarar verip bu 

sorunu okullar arası başarı farklılığının bir unsuru 

hâline dönüştürmekte hem okul yöneticilerine 
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İçeriden ve dışarıdan her türlü vesayet odakları-

na karşı koyarak kendini millet varlığıyla tanımla-

yan Cumhuriyet, hedeflediği muasır medeniyet 

seviyesine, ancak ve sadece milletin irade ve 

idealleri doğrultusunda ilimle, bilgiyle, eğitimle 

yükselebilir. Yerli ve millî olmayı, yepyeni bir dil, 

bilgi, bakış ve iddiayla canlı kılarak, egemenliği-

mizi daha ileri, daha iddialı noktaya taşıyabiliriz, 

taşımalıyız. Yoksa tarihte örnekleri çokça görül-

düğü gibi, ufku ve iddiası kalmamış irade gele-

ceğe taşınamaz. 

Büyüyen ekonomimizle birlikte maneviyatı kök-

lü değere, canlı hayata dönüştüren bir eğitim 

sistemiyle bölgemizde ve dünya genelinde ada-

let, bilim, sanat, refah üreten güç merkezi olarak 

yolumuza devam edeceğiz. Başta eğitim olmak 

üzere, hayatın her alanında yeni atılımlarla kaza-

nacağımız başarılar, devlet ve millet bütünlüğü-

nün teminatı ve dayanağı millî iradeyi daha an-

lamlı ve kalıcı değere dönüştürmektedir. Sadece 

bölgemizde değil, tarihin belirleyici zemininde 

ve zamanında kendimize güven içinde ve güç-

lü olmamızdan rahatsız olan emperyal odakların 

kurgu ve kumpaslarına karşı, istiklal harbindeki 

ruhla direnecek, atılım ve hamlemize durmaksı-

zın devam edeceğiz. 

Atılım ve istikrarımız, bölgemizde emperyal he-

sapların oyununu bozduğumuz, dünya mazlum-

larının zulümden kurtuluş umudunu harekete 

geçirdiğimiz için hedef alınmıştır, alınmaktadır. 

Ülke ve millet olarak, her bir başarımız, dünya 

mazlumlarına sadece kurtuluş umudu değil, 

inanç ve azmin gerçekleşmiş örnekleri olarak da 

onlara güç ve ilham vermektedir. 

Varlık mücadelesinin, uğruna can verilen değer-

lere kalemle ruh vererek sürmesi gerektiğine 

inanan Eğitim-Bir-Sen olarak, vatanın bölünmez 

bütünlüğü ve millet iradesinin egemenliği için 

can veren şehitlerimizi rahmetle ve minnetle 

anıyoruz. 

Millî iradeye dayanarak kurulduk, 
esarete, vesayete direnerek 
kurtulduk 

28/10/2019

29 Ekim, asırlar boyu hür ve bağımsız yaşamayı 

varlığının temel ilkesi bilmiş milletimizin birlik ve 

bütünlük içinde yaşama kararlılığını ortaya koy-

muştur. 

Tarihte hiçbir esarete rıza ve tahammül göster-

memiş milletimiz, varlığını yok etmeyi amaç-

layan emperyalist işgal ve saldırılara karşı ölü-

müne karşı koyarak kazandığı zaferin sonunda 

millet egemenliği esasına dayanan Cumhuriyeti 

kurmuştur. Zorlu süreç ve sınavlardan geçerek 

Malazgirt’ten günümüze kadar kesintisiz devam 

eden inanç, iddia ve ideal, son büyük varoluş 

hamlesini Cumhuriyet’le taçlandırmıştır. 

Tarifsiz acı ve sıkıntılarla süren istiklal harbiyle 

bağımsız yaşama iradesine zincir vurulamayaca-

ğının dersini dünyaya veren milletimiz, demok-

ratik değerleri bağımsızlık idealiyle bütünleştire-

rek anlamlı kılmıştır. Devlet, ilk meclisin kurumsal 

temsiliyle somut değere dönüşen millet irade ve 

idealiyle bütünleştiği her dönemde, demokratik 

kazanımlarla birlikte her alanda atılım, gelişme 

ve büyüme sağlamıştır. 

Cumhuriyeti, ancak özgür kişiliği ve kimliğiyle 

medeniyet yarışına katılan millet payidar kılabi-

lir. Küresel ölçekte bütün insanlığın maruz kaldı-

ğı alçaltıcı müdahalelerin, soykırım ve katliamla-

rın, korkunç iç savaşların, ülke içinde darbelerin, 

dayatmaların olumsuz etkisinden sıyrılarak yeni 

bir tarihsel, siyasal, ekonomik atılım yapmak ko-

lay değildir. İnsanın özgür iradesi yerine zulme 

ve baskıya dayanan hiçbir yaklaşımın ne cumhu-

ra ne cumhuriyete yararı olmuştur. 
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doğru olacaktır. Ayrıca hükûmetin gündeminde 

olan 3600 Ek gösterge çalışmasına engelli kamu 

görevlilerinin de dâhil edilmesi en büyük talebi-

mizdir. 

Engelli vatandaşlarımızın işe yerleştirilmesi ne 

kadar önemli ise kariyer ilerlemesinin de buna 

uygun yapılması o kadar önemlidir. Bugün ülke-

mizde bürokrasiye baktığımızda üst düzey yö-

netici engellinin neredeyse yok denecek kadar 

az olduğunu görüyoruz. Artık engelimizin bir 

engel olarak algılanmasından vazgeçilip kariyer 

engeline bir son verilmelidir.

Engelimizin karşımıza bir engel olarak çıkarıl-

madığı, hak ve adaletin uygulandığı bir çalışma 

hayatı istiyoruz. Bu bağlamda başta engelli çalı-

şanlarımızın atamaları yapılırken engelinin bu işe 

uygun olup olmadığı, yapıp yapamayacağı araş-

tırılmamaktadır. Dolayısıyla ataması yapılan en-

gelli çalışanlar işe başladıktan sonra idarecisi ile 

karşı karşıya gelmekte, engeline uygun olmayan 

işler talep edilmekte ve bu tarz işler talep edildi-

ğinde de ciddi sıkıntılar yaşamaktadırlar. Ayrıca 

hâlihazırda çalışma hayatında, çalışma sahasın-

da yaşanan sorunların, sıkıntıların giderilmesi ve 

engellinin yaşamını kolaylaştıracak yasal düzen-

lemelerin yapılması için son toplu sözleşme gö-

rüşmelerinde masada olan taleplerimizin sonu-

na kadar takipçisi olmaya devam edeceğimizin 

bilinmesini de isteriz. 

Kamuda hizmetli kadrosunda çalışan engellilerin 

mevcut kadroları sınav yönetmeliğine tabi tutul-

madan GİH kadrosuna dönüştürülmelidir. 

Engeli bulunan kamu görevlilerine derece yük-

selmesi 2 yılda bir yapılmalı, hizmet süresi en az 

10 yıl olan engelli kamu görevlilerine derece ve 

kademe sınırlaması olmaksızın yeşil pasaport 

verilmelidir. 

Terörle mücadele ve 15 Temmuz direnişi ile ya-

şanan acı ve heyecanların tazelediği millî ruh ve 

bilinçle Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yılında; 

özgürlüklerin, kardeşliğin ve huzur ikliminin hâ-

kim olduğu nice yıllar diliyoruz. 

En büyük engel sevgisizliktir 

02/12/2019 

Toplumumuz ve sorumluluk sahibi yetkililerimiz, 

yaşadığımız dünyada engellileri, engelleri ile de-

ğil, önce herkes gibi insan oldukları için ve sahip 

oldukları yetenekleri ve birikimleri ile değerlen-

dirmeli; bu taleplerin karşılık bulacağı bir dünya 

artık hayal olmamalıdır. 

Çalışma hayatında engelli çalışanların iyi anlaşıl-

ması, doğru işe yerleştirilmesi, geliştirilmesi ve 

yönetici vasfını kazanması için yeterli fırsatlar 

verilmemektedir. Birlikte yaşadığımız dünyada, 

engellilere saygı duyulması ve önem verilmesi 

elzemdir. Bu hususların karşılık bulması için ge-

rekli adımların atılmasının takipçisi olacağımızın 

bilinmesini de isteriz. 

Bizler sorumlu sendikacılık adına her türlü en-

gelle mücadele etmeli ve kendimizle barışık ol-

malıyız. Bu minvalde ‘En büyük engel sevgisiz-

liktir’ diyerek saygıya, sevgiye bir adım atmak 

için eğitimin ilk aşamasından itibaren ‘Engellere 

ve engellilere yönelik doğru adımlar atılmalıdır’ 

diyoruz. 

Çalışma hayatına geldiğimizde ise çalışma ha-

yatının içerisinde bulunan engelli kamu görev-

lilerimizin ekonomik ve çalışma şartlarının iyi-

leştirilmesi, bu alanda gerekli düzenlemelerin 

yapılması, engelli çalışanlarımıza daha iyi ve 

kaliteli hizmet sunmasına olanak sağlayacaktır. 

Ekonomik anlamda engellinin gelirine değil, gi-

derine bakılarak değerlendirme yapılması daha 
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‘İnsan hakları’ bütün bir insanlık bilincinin ken-

disi için kendisini merkeze alarak ürettiği en te-

mel ve kapsayıcı değerdir. Evrensel insan hakla-

rı, zaman, mekân, kültür, inanç sınırı olmaksızın 

herkes, her millet için gerekli ve geçerlidir. İnsan 

haklarına saygı ve riayet, medeniyet ölçüsünü ve 

seviyesini göstermektedir. İnsan haklarını değer-

li kılan, insan yaradılışı ve onurudur. İnsan, hak-

larına doğuştan ve kendiliğinden sahiptir. İnsan 

onuruna saygısı olan her devlet, her kurum, her 

kişi bu haklara hassasiyet göstermek, kullanılma-

sını kolaylaştırmak ve desteklemek zorundadır. 

Yaradılış ve medeniyet değerine vurgu yapma-

mız, insan haklarının yasal düzenlemeye bağlı 

olmaksızın korunması gerektiği sebebiyledir. 

Doğrudan insan olmakla elde ettiğimiz bu hak-

lar, yasal gerekçe ve güvenceyle var değildir, 

aynı şekilde yasal gerekçelerle de yok edilemez, 

edilmemelidir. Yok etme ve yok sayma, ancak 

bir insanın ve kurumun kendi anlam ve hakika-

tini kaybetmesi, başka bir ifadeyle değer, itibar, 

şeref ve haysiyetini yitirmesiyle mümkündür. 

Özgürlükçü siyaset teorisine göre insan haklarını 

korumak, devletin varoluş nedenlerinin başında 

gelmektedir. Devletler, hak ve özgürlükleri esas 

alarak koruyan, hak gasplarını sıra dışı ve suç 

kabul eden yasal dayanaklarla meşruiyet kazan-

maktadır. Hukuk toplumu, haklara dayanmak, 

hakları referans almak zorundadır. Bireyden ulu-

sa, uluslararası ilişkilere kadar hukukun temel 

önceliği hakları korumak, insanı yaşatmaktır. 

Böyle olmakla birlikte, özellikle emperyalist dev-

letler, gerçek ve samimi manada haklara önem 

vermemektedir. Hatta küresel egemenlik ve sö-

mürü savaşında, temel hak ve hürriyetleri kötü-

ye kullanmıştır, kullanmaya devam ediyorlar. Hak 

kelimesini sadece kendi siyasi, ideolojik, ekono-

mik çıkarları için maske olarak kullanan emper-

yalist güçler, tarihte eşi görülmedik hak ihlalle-

rine, soykırımlara, sürgünlere, yakıp yıkmalara, 

başkalarını yok ederek var olmaya yönelmiştir. 

Emekliliğe hak kazanan engellinin emekli aylığı 

ile emeklilik ikramiyesi hizmet süresine bakıl-

maksızın 25 yıl üzerinden hesaplanmalıdır (25 

yıldan fazla hizmeti olanlar için fiilen çalıştıkları 

süre dikkate alınmalı). 

Engelli kamu görevlilerine bağlanacak emekli 

aylığı en son almakta olduğu maaşının yüzde 

85’inden az olmamalıdır. 

Engellilere Hac ve Umre ibadetlerinde refakat-

çileri ile birlikte yüzde 50 indirim sağlanmalıdır.  

Engellilerin motorlu taşıt alımlarında rakam sı-

nırlandırılması ile birlikte KDV kaldırılmalıdır. 

Engellilerin sürekli kullanmak zorunda olduğu 

medikal malzemelerin küçük bir kısmını SGK 

karşılamaktadır. Bu miktar makul bir orana çe-

kilmelidir. 

Engelliler için teknolojik işlemler sadece tıp sek-

töründe değil, diğer alanlarda da fayda sağla-

yacak şekilde irdelenmeli; down sendromuyla 

ilgili yanlış uygulamalar, ifadeler tekrar gözden 

geçirilmeli ve toplum bu konu hakkında bilinç-

lendirilmelidir. 

İnsan hakları evrensel bir değerdir, 
hiçbir gerekçeyle gasbedilemez 

09/12/2019

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 71 yıl önce 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ka-

bul ve ilan edilmiştir. ‘İnsanca yaşama’ hakkının 

sınırlarını belirleyen beyannameye rağmen, ne 

yazık ki, emeğin sömürülmesine, haksızlıkların 

sürmesine, kanın akmasına, masumların öldürül-

mesine, insanların yerinden yurdundan edilmesi-

ne engel olunamamıştır. 
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Bugün yaşanan haksızlık ve zulümler de budur, 

bu yüzdendir. Akılalmaz boyutlara ulaşan şid-

det, kurumsal, örgütlü gücüne dayanarak bütün 

dünyayı, daha doğmamış çocukları bile tehdit 

etmekte, başta BM olmak üzere, küresel hak, hu-

kuk ve barış örgütleri, bütün bu olup bitenlere 

seyirci kalmakta, hatta artık katliamlar da dâhil, 

doğrudan zalimlerin zulmüne ortak olmakta, 

destek vermektedir.

Eğitim-Bir-Sen olarak, insan haklarını, hiçbir he-

sap veya çıkar için gasbedilemez, pazarlığı ya-

pılamaz, dokunulmaz bir değer olarak görüyo-

ruz. İnsan Hakları Günü’nün, insanların ölmediği, 

annelerin çocuksuz, çocukların yetim ve öksüz 

kalmadığı, gözyaşının dindiği, sürgünlerin, soy-

kırımların, zulümlerin yaşanmadığı, emekçilerin 

alın terinin karşılığını tam olarak aldığı, gelir da-

ğılımının adil paylaşım esasına göre yapıldığı bir 

dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyoruz. 

Eserleri ve şahsiyetiyle büyük bir 
miras bırakan millî şairimizi rahmetle 
anıyoruz 

26/12/2019

Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince,

Günler şu heyulayı da er geç silecektir.

Rahmetle anılmak, ebediyet budur amma,

Sessiz yaşadım, kim beni, nerden bilecektir?

Millî değerlerimizi yansıtan eserleriyle ve müca-

deleci kişiliğiyle bugünümüzü aydınlatmaya de-

vam eden Mehmet Akif Ersoy’u vefatının83. yıl 

dönümünde rahmetle yâd ediyoruz. 

Umutsuzluğun karanlığında kaldıkları her du-

rumda milletlerin ruhunu, aklını ve yolunu ay-

Modern dünyada insan haklarına dayalı sevgi, 

saygı ve anlayış öncelikli bir hayatın kültüre dö-

nüşememesinin asıl sebebi, bu konuları askeri 

müdahalenin de gerekçesi olacak şekilde siya-

si veya ideolojik enstrümana dönüştürmekten 

geri durmayan samimiyetsizliktir. İnsan hakla-

rı, hukuk ve yaptırım gücünün teminatı altında 

değilse, parlatılmış sözden ve söylemden öteye 

gitmez, bir değer ve anlam ifade etmez. Birile-

rinin daha fazla refah ve maddi kazancı için ha-

yat hakkı başta olmak üzere, milyonlarca insanın 

hakkı gasbedilmektedir. Bunun örneklerini dün-

yanın dört bir yanında gördük, görüyoruz. 

Avrupa’nın ortasındaki Bosna-Hersek’te masum 

insanlar öldürüldü, toplu katliamlara maruz kaldı. 

Filistin’de işgal sürüyor, insanlar sürgün ediliyor, 

hayat hakkı dâhil her şeyden mahrum bir şekilde 

direniyorlar. Suriye’de petrol kuyularının dışında 

hiçbir şeyin kıymeti yok, Türkiye dışında kucak 

açan, hak gözeten neredeyse kimse yok.Doğu 

Türkistan’da sistematik bir soykırım uygulanıyor, 

kardeşlerimize akla hayale gelmedik işkenceler 

yapılıyor.Mısır’da darbeciler masum insanların 

kalemini kırıyor, işkenceler yapıp dünyanın gö-

zünün içine baka baka idam sehpaları kuruyor. 

Arakan’da zulüm tam gaz sürüyor. Yemen’de 

halk açlık ve yoksulluğun pençesinde can çeki-

şiyor. Latin Amerika’da darbeler yapılıyor, halkın 

seçtiği liderler devriliyor. Afrika, emperyalistler 

yüzünden makûs talihini yenmenin mücadelesi-

ni veriyor. Emperyal devletler binbir türlü mas-

keyle ve medyalarıyla bunları örtbas ediyor; za-

limi mazlum, mazlumları haksız gösteriyor.

‘Siz insan değilsiniz ki hakkınız olsun’ şeklinde-

ki düpedüz şeytani sapkınlık, arkasına silah ve 

para gücünü de alarak kendisi gibi inanmayan, 

kendisi gibi düşünmeyen veya kendisine köle ol-

mayı reddeden herkesi, her milleti, her coğrafya-

yı yakıp yıkmaktadır. Bu anlayış, insan haklarını 

değil, ancak ve ancak kölelik kurallarının evren-

sel ilkelerini kabul etmekte veya dayatmaktadır. 
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ğe gömmek istediği Akif’e milletin derin bir ya-

kınlıkla sahip çıkıp, onu bağrına, kalbine gömdü-

ğünün de resmi olmuştur. 

Akif’in bedenen öldüğü o gün, Asım’ın Nesli ger-

çek manada doğmuştur. Akif’i omuzlarında ta-

şıyan gençlik, esasen onun inancını, ideallerini, 

kavgasını, hayallerini, hedeflerini taşımıştır, taşı-

maktadır. 

İslam coğrafyasındaki haksızlıkları, hukuksuzluk-

ları, zulmü sona erdirmenin yolu, millî marşımız-

daki o ruhu daima canlı tutmayı başarmaktan 

geçmektedir. Samimi, sahici kişiliği, tertemiz ah-

lakı, mütevazılığı, ahde vefası ve dinine, milletine 

sadakati İstiklal Marşı’nda tecessüm eden Akif’in 

bu mirasını gelecek nesillere aktarmak, onun dü-

şünce ve ideallerini yaşatmak en büyük görevi-

mizdir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, Mehmet Akif Ersoy’u; 

millî kimliğimizi oluşturmuş bu müstesna şairi-

mizi her fırsatta anmaya, anlamaya ve anlatma-

ya devam edeceğiz. 

Dava adamı ve bilge sendikacı 
Mehmet Akif İnan’ı rahmetle 
anıyoruz 

06/01/2020

“Büyük rüyalarla geçmişse ömür

Hiç yanmam ölümün her çeşidine”

Millî-manevi değerlere sevdalı fikir ve hareket 

adamı, şair, yazar,‘Yedi Güzel Adam’dan biri, ya-

şadığı dönemde çevresindeki insanların dostu, 

arkadaşı, ağabeyi veya öğretmeni, asla vazgeç-

meyerek bir ömür mücadelesini verdiği idealleri, 

bilgisi, kültürü, hatipliği, heyecanı, öfkesi, örgüt-

çülüğü, eylemciliği ile tam bir dava adamı olan, 

sendikacılığa yeni bir soluk getiren Kurucu Ge-

dınlatan meşaleler vardır. Onlar bizlere çıkış ve 

çözüm yolunu; aklın, ilmin, direnişin, kurtuluşun, 

gayretin, mücadelenin, yenilenmenin ve yenil-

memenin yolunu gösterir. Onların yaktığı meşale 

her zaman içimizde, ruhumuzda özgürlük ve is-

tiklal ateşini tutuşturur. Onlar zamanları, mekân-

ları aşan şahsiyetleriyle ortak kültür varlıklarımız 

ve değerlerimizdir.

Bu ortak değerlerimizden biri olan Mehmet Akif 

Ersoy, öncü bir aydın, fedakâr ve ciddi bir müca-

dele adamı, muhteşem bir şair; aldığı gelenek-

sel ve modern eğitimle son derece donanımlı 

bir âlim, idrak kabiliyetiyle arif, savaşta cepheye 

atılacak kadar vatansever ve hakiki bir mütefek-

kirdir.

İstiklal ve istikbal mücadelemizin en zor dönem-

lerinde bağımsızlık fikrini İslam coğrafyasına 

taşıyan Mehmet Akif, Müslümanların kalplerinin 

bir ve beraber atması için çaba göstermiştir. 

Coşkulu, heyecanlı ve daima umutlu kişiliğiyle 

milletimize öncülük eden millî şairimiz, çıkardığı 

dergiler, yazıları ve konuşmalarıyla bir düşün-

cenin, inancın, idealin taşıyıcısı olmuş; şiirleri ve 

İstiklal Marşı ile bu misyonu en veciz ifadelerle 

dile getirmiştir. İstiklal Marşı ile Mehmet Akif mil-

letimizin kalbinde, gönlünde, tertemiz hatırasın-

da ve fikri hafızasında müstesna bir yere sahip 

olmuştur. 

Gönderildiği Mısır’dan 1936’da dönem Mehmet 

Akif, aynı yıl İstanbul’da vefat etmiş, Fatih Ca-

mii’ne getirildiğinde cenazesi sessiz, tenha ve 

yalnız gibi görünmüştür. Ancak, bir yüksekokul 

öğrencisi, cenazenin millî şairimize ait olduğu-

nu fark etmiş, koşarak arkadaşlarını haberdar 

etmiştir. Haber halk arasında yıldırım hızıyla ya-

yılmış, iman ve istiklal şairini derin bir vefayla 

sahiplenen milletimiz, kısa zamanda son görevi 

için geldiği Fatih Camii avlusundan caddelere 

taşmıştır. Bu manzara, resmî yaklaşımın sessizli-
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la ve vesayet düzeniyle hesaplaşması, eylemci 

yönü, son olarak da bütün bunları mezcettiği 

sendikal faaliyetiyle sorumlu, sahici bir münev-

verdir. Gündelik, aktüel meselelere takılmamış, 

uzak hedefler edinmiş, hedeflerine giden yolda 

son derece fedakâr, cesur çalışmıştır. Genç yaş-

larda, yazarı ve yöneticisi olduğu Hilâl dergisinin 

1964 yılı Ocak sayısında,“Biz her zaman hakkı-

mızı kendi başımıza tahsil edebilecek kudrette 

bulunmaya mecburuz” diye yazarak, mücadele-

ci kişiliğinin işaretini vermiştir. Sendikal alanda 

emek ve özgürlük mücadelesini, kültürümüzle 

ve medeniyet değerlerimizle uyumlu bir amaç 

ve içerikle başarmak da onun ileri hedeflere 

odaklanan programı içinde olmuştur. 

Kamu görevlilerinin örgütlenmesini sağlayacak 

yasal bir düzenlemenin olmaması, Türkiye’nin 

içinde bulunduğu siyasi buhranlar sendikal ör-

gütlenmeyi zorlaştırmakta, neredeyse imkânsız 

kılmaktadır. Bu şartlarda sendikal yolculuğa çık-

mak bir şair ve yazar için büyük bir adım, zor bir 

karardır. Akif İnan, zor kararı alacak kadar cesur, 

o gün küçük görünen devasa adımı atacak kadar 

da öngörülü bir mütefekkir.

Mehmet Akif İnan, Eğitim-Bir bülteninin ilk sayı-

sında sendikanın iki temel amacını;eğitim düze-

nimizin iyileştirilmesi için, sorunlarının özgür bir 

ortamda tartışılarak bilimsel bir gerçeklik içinde 

çözüm yollarının bulunması, uygulama alanına 

konulması ve üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, 

kültürel, özlük, mesleki hak ve yararlarının ge-

liştirilmesi, korunması şeklinde ifade etmiştir. O 

günden beri, bu amaçlar için düşünceler ve pra-

tikler üretmek amacıyla gösterdiği yoğun çaba-

yı artırarak sürdüren Eğitim-Bir-Sen, Akif İnan’ın 

en büyük, en canlı, dinamik eseri olarak baskıya, 

yasaklara, dayatmaya dayalı her türüyle vesayet 

düzenleri karşısında özgürlüğün, alın ve akıl teri-

nin, hak ve hukukun, emeğin, bilginin, medeniyet 

değerlerimizin mücadelesini yılmadan, yorulma-

nel Başkanımız Mehmet Akif İnan’ı, vefatının 20. 

yılında rahmet, hürmet ve özlemle anıyoruz.

Daha çocukken, ‘devrim’, ‘çağdaşlaşma’,‘batılı-

laşma’ adına dilden müziğe, gelenekten yaşantı-

ya kadar yerli ve millî olan her şeyin ayaklar altı-

na alınarak yok edilmek istendiği, ezanın Türkçe 

okutulduğu, Kur’an öğreniminin yasaklandığı, 

belli kıyafetlerin dayatıldığı bir döneme tanık 

olarak hayatı ve dünyayı idrak etmeye başlamış-

tır. 27 Mayıs cuntası, Menderes ve arkadaşları-

nın idam edilmesi, 12 Mart muhtırası ve 12 Eylül 

darbesinin öncesi ve sonrasında ideolojik bö-

lünmelerin azgınlaştırdığı anarşi, terör, işkence 

ve idamlar, gençliğinden olgunluğunu yaşadığı 

döneme kadar kendisini derinden etkilemiştir. 

Sosyal, sanatsal ve fikrî hayatı, yıllar boyu tanık 

olduğu veya birebir yaşadığı bu zor dönemde 

şekillenmiştir. 

Ailesinden aldığı köklü terbiyeyi ve derin mane-

viyatı, mütecessis bir zihin ve duyarlı bir zekâyla 

okuyup araştırarak daha da temellendirmiş; şiir, 

yazı ve konuşmalarında kurtuluşun köklerimi-

ze, medeniyet kaynak ve iklimimize dönmekte 

olduğunu kavramış, haykırmıştır. Bütün ülkeye, 

özellikle de gençliğe, batılı odak ve dış mahfille-

rin sağ-sol kutuplaşmasıyla bizi birbirimize düş-

man kılan ideolojik kamplaşmalardan silkinerek 

kök değerlerimize, tarihimize dönüp orada bir 

millet ve ümmet olduğumuzun şuuruna varma-

mızın çağrısını yapmıştır.

Kendi düşüncesiyle kaynaştırdığı medeniyet de-

ğerlerimizin eksenini İslam oluşturur. Bunun yanı 

sıra millet, ülke, devlet, hak, hukuk, emek, inanç, 

ümmet, maneviyat, özgürlük, irfan kavgasını 

verdiği davasının dayandığı en belirgin değerler, 

kavramlardır.

Akif İnan, yazarlığı, hatipliği, öğretmenliği, köklü 

tarihî, fikrî, sanatsal kavrayışı, yabancılaşmay-
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dan realitesine dönüşmüştür. Bu çağa ismini ve-

recek derecede önem kazanan bilginin, içerik, 

erişim ve paylaşımı, haberin nitelik ve etkisini 

hiç olmadığı kadar artırmış, değiştirmiştir. Artık 

haber de haberci de her yerdedir. Aslında ba-

sını ‘dördüncü kuvvet’ olarak güçlü kılan, halkın 

sesi, hak ve özgürlük taleplerinin karşılanması-

nı isteyen geniş kitlelerin haber ve bilgi kaynağı 

olmasıdır. O nedenle, demokratikleşme, basının 

özgürlüğünden ve rahat çalışma şartlarından 

bağımsız düşünülemez olmuştur. Başka bir ifa-

deyle, genelde bütün özgürlüklerin özelde basın 

özgürlüğünün sağlanma oranı, demokratik ge-

lişmişliğin ve olgunluğun göstergesi sayılmıştır. 

Basın, küresel, bölgesel, yerel, bireysel ve top-

lumsal ölçekte tüm farklılık ve çeşitliliğin ken-

disini ifade etme imkânı bulduğu en geniş, en 

sağlıklı iletişim ağı, alanıdır. İletişim imkân ve 

araçlarının gelişen teknolojileri ile basının etkisi 

daha da artmıştır. Basının desteği veya alacağı 

tavır bir politika veya programın başarılı olup 

olmamasında çok etkili olmuştur, olmaktadır. O 

nedenle, haberi çarpıtmadan, olduğu gibi aktar-

mak ve öğrenmek temiz bilgi ve temiz toplum 

adına hayati bir meseledir.

Basın mensuplarımız, kar kış, yağmur çamur, so-

ğuk sıcak, demeden oldukça zor şartlarda, gece 

gündüz fedakârca çalışarak mesleklerini icra 

etmektedir. Doğal afetlere maruz kalmak, kaza 

geçirmek, hastalanmak, yaralanmak, kaçırılmak, 

tutsak edilmek, işkence görmek, rehin alınmak, 

hatta öldürülmek gibi tehlikeleri göğüsleyerek 

bize doğru haber ulaştırmak için ter akıtan basın 

çalışanlarımız, her kademede her türlü övgü ve 

takdiri hak etmektedir. Sağlıklı, doğru iletişim ve 

demokratik gelişme adına çok şey borçlu oldu-

ğumuz basın ve basın çalışanlarımızın şeffaf, öz-

gür, özgürlükçü, çoğulcu, katılımcı bir anlayışla 

çalışması, mesleğe daha fazla saygınlık ve önem 

kazandırmıştır, kazandıracaktır.

dan vermiş, demokratik iyileşmelerden sosyal, 

ekonomik haklara kadar onlarca kazanıma imza 

atmıştır.

Eğitim-Bir-Sen, üzerinde yükseldiği temel ilkele-

rin bilincinde ve tam bir vefa ile gerçek bir aydın 

ve sendikacı olarak, ülkemiz ve milletimiz adına 

bir değere dönüşen Akif İnan’ın davası, davası-

nın daha iyi anlaşılması, sendikal mücadelesinin 

genç sendikacılara aşılanması, yazınsal mirasının 

muhataplarına ulaşması, kalender kişiliğinin bi-

riktirdiği hatıralarını bir vefa örneği olarak anma-

ya, anlaşılması için çalışmalar yapmaya, eserleri-

ni yayımlamaya devam edecektir. 

Özgür basın demokrasinin kalesidir

09/01/2020

Bilgi toplumunda basın, temel insan haklarına, 

meslek etiğine dayanarak itibar kazanmış, de-

mokratik iyileşmelere büyük katkıda bulunmuş-

tur. Ülkemize özgü olarak önce ‘bayram’,sonra 

‘gün’ adı altında 59 yıldır 10 Ocak’ta kutlanan 

‘Çalışan Gazeteciler Günü’ de, çıkış sebebi, süre-

ci, sonucu bakımından tam da bu farkındalık ve 

kazanımları içeren bir mahiyete sahiptir. 

En yakın çevremizden en uzak coğrafyalara 

kadar eksiksiz, tarafsız, doğru haber almak, en 

temel insan hakkıdır.Doğru bilgi, egemenlik sa-

vaşlarının haber ve bilgi kirliliği ile daha fazla 

sürdürüldüğü günümüzde daha bir önem kaza-

nır olmuştur.Basın, tam da bu noktada insanların 

doğru haber almasına aracılık etmesi yönüyle 

sosyal, kültürel, siyasal hayatımızda önemli bir 

işlev görmektedir.

Günümüzde ileri bilgi teknolojileri ve internet 

imkânları sayesinde, en şahsi olandan en genel 

ve sosyal olana kadar bütün olayların anında 

paylaşıldığı portal ve platformlar, hayatın sıra-
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kin ve caydırıcı bir adım atılmaması, öğretmen 

açığı, erkek kamu görevlilerine dayatılan darbe 

ürünü kılık ve kıyafet yönetmeliği, ek ders esas-

larındaki eşitsizlik, ders ücretlerindeki adaletsiz-

lik, okulların bütçe sorunu, eğitimin denetim ve 

rehberlik ayağının ihmal edilmesi gibi konularda 

beklentileri karşılayan adımlar hâlâ atılmış değil-

dir. 

Mesleğin itibarını artıracak, öğretmenlerin 

haklarını geliştirecek kanun ivedilikle 

çıkarılmalıdır 

Sendika olarak, uzun süre önce teklif ettiğimiz 

Öğretmenlik Meslek Kanunu, 2023 Eğitim Viz-

yonu’nda yer verilmesiyle birlikte bir beklentiye 

dönüşmüştür. Bir an evvel çıkmasını istediğimiz 

kanun, öğretmenlerin haklarını ve yetkilerini ko-

ruyacak ve geliştirecek bir eksende ele alınmalı-

dır. Öğretmenlerin görev, yetki, hak ve sorumlu-

luklarının belirlendiği, mesleki gelişim ve kariyer 

basamaklarının ve iş güvencelerinin tanımlandı-

ğı, öğretmene destek niteliğinde bir meslek ka-

nunu bir an önce çıkarılmalıdır. 

Sözleşmeli öğretmenlikten vazgeçilmeli, 

istihdam modeli kadrolu olmalıdır 

Sözleşmeli öğretmen istihdamı, gerek sözleş-

meli eğitimciler gerek istihdamı gerçekleştiren 

kurumlar gerekse farklı statüdeki personelden 

aynı kamu hizmetini alan öğrenci ve ebeveynler 

açısından ciddi sorun oluşturmaktadır. Sözleş-

meli öğretmenlik, kabul edilmiş hatanın tekrarı, 

geçmiş sıkıntıları unutmanın, aynı kısır döngüyü 

yeniden kurup birçok değeri heba etmenin adı-

dır. Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması anayasal 

hakları sınırlamakta, aile bütünlüğünü bozmak-

ta, eşleri birbirinden, çocukları da anne babala-

rından ayrı bırakmakta, öğretmenleri işi ile eşi 

arasında tercihe zorlamaktadır. Haklı taleplere, 

geçerli mazeretlere duyarsız yanlış istihdam 

Eğitim-Bir-Sen olarak, bugünün, meslek ilkeleri-

ne bağlı kalarak, toplumsal hassasiyet içinde ça-

lışmalarını sürdüren gazetecilerin mali ve sosyal 

haklarının teslim edilmesine, mağduriyetlerinin 

giderilmesine, çalışma şartlarının iyileştirilme-

sine vesile olmasını temenni ediyor; vefat eden 

basın emekçilerine Allah’tan rahmet diliyor, bü-

tün basın mensuplarının gününü tebrik ediyoruz. 

Köklü sorunlara gerçekçi çözümler 
gerekiyor 

16/01/2020

2019-2020 eğitim-öğretim yılı birinci kana-

at dönemi, geleceğe yönelik çizilen hedeflerin 

uzağında, eğitim çalışanlarının sorunlarının çö-

zümünün yeni döneme devredilmesiyle, köklü 

sorunlara kalıcı çözümler getirecek adımların 

beklentisiyle sona ermiş bulunmaktadır. 

Üç yıllık hizmet süresini tamamlayan sözleşme-

li öğretmenlere yer değişikliği hakkı tanınması, 

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun taslağının ha-

zırlanması, öğretmen atama ve yer değiştirme 

süreçlerine ilişkin bir çalıştay yapılması gibi bazı 

adımların dışında beklentileri karşılayacak bir iş 

ve işlem hayata geçirilmemiştir. 

Sözleşmeli öğretmenlerin kadro ve eşit haklar 

beklentisinin karşılanmaması, 3600 ek gösterge 

artışı sözünün gereğinin yerine getirilmemesi, 

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili belirsizlik, 

öğretmen atama ve yer değiştirme süreçlerine 

ilişkin bir sistemin oluşturulmaması, unvan deği-

şikliği sınavları konusunda somut bir girişimde 

bulunulmaması gibi pek çok sorun çözüm bek-

liyor. 

Bunların yanı sıra, ücretli öğretmenlik garabeti, 

yer değişikliği sürecinde karşılanmayan talepler, 

öğretmene karşı giderek artan şiddete karşı et-
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takvim doğrultusunda hedeflerin gerçekleştiril-

mesine yönelik çabaların yetersiz kaldığı endişe-

siyle birlikte, sürecin katılımcılıktan uzak, eğitim 

paydaşlarının görüş ve katkılarının dışarıda bı-

rakılarak yürütüldüğünü görüyoruz. Paydaşların 

görüş, öneri ve eleştirilerinin hesaba katılmadığı, 

istişare mekanizmasının devre dışı bırakıldığı bir 

çalışmanın memnuniyet katsayısı da başarı oranı 

da düşük olacaktır. 

Bakanlık, özellikle eğitim çalışanlarının özlük 

haklarında ve çalışma şartlarında iyileştirme ve 

geliştirme vadeden hedefleri bir an evvel hayata 

geçirmelidir.

Şiddete başvurmanın bedelinin ağır olduğu 

yasal bir düzenleme yapılmalıdır 

Şiddetin her geçen gün arttığını, farklı faillerle 

yeni kulvarlar bulduğunu, bedelini de eğitimci-

lerin ve tüm toplumun ödediğini üzülerek mü-

şahede ediyoruz. Şiddeti önleyecek, eğitimcinin 

itibarını daha da artıracak, konumunu güçlen-

direcek, onu tehlikelere karşı koruyacak yasal 

düzenlemelerin yapılması artık kaçınılmazdır. 

Bunun için, yetkili kişi ve kurumlardan sivil top-

lum örgütlerine kadar toplumun tüm katmanla-

rına sorumluluk düşmektedir. Eğitim ve öğretim 

hizmeti sunumu esnasında veya verilen eğitim 

ve öğretim hizmetinden kaynaklanan nedenlerle 

eğitim çalışanlarına karşı cebir, şiddet veya teh-

dit kullanan kişilere hapis cezası verilmesi; eği-

tim kurumlarında görev yapan personele karşı 

görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla 

işlenen kasten yaralama suçunun tutuklama ne-

deni varsayılan suçlardan sayılması ve eğitim 

çalışanlarına karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza 

hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemler-

de ve davalarda personelin talebi üzerine Ba-

kanlığın hukukî yardımda bulunması noktasında 

düzenleme yapılmalıdır. 

politikası, öğretmenlerimizin moral ve motivas-

yonunu olumsuz etkilemekte, eğitimde verimli-

liği düşürmektedir. Kamu istihdam politikalarına 

yön verenler, nitelikli kamu hizmetinin ancak iş 

ve iç huzuruna kavuşmuş, anayasal hakları tesis 

edilmiş kamu personeli eliyle yürütülebileceğini 

görmeli, sözleşmeli öğretmenler kadroya geçi-

rilmelidir. 

3600 ek gösterge konusundaki haklı beklenti 

küskünlüğe dönüşmeden sözün gereği yerine 

getirilmelidir

24 Haziran seçimleri öncesinde vadedilen, Cum-

hurbaşkanlığı ikinci 100 Günlük Eylem Planı’nda 

ve 2023 Eğitim Vizyonu’nda yer verilen 3600 ek 

gösterge vaadi konusundaki haklı beklentinin, 

henüz hiçbir somut adım atılmaması nedeniy-

le yerini umutsuzluğa ve küskünlüğe bıraktığı 

bir sürecin yaşanmakta olduğunu görmekteyiz. 

Eğitim çalışanlara verilen vaadi yerine getirecek, 

kamu personel sisteminde ülkesine ve milletine 

hizmet eden diğer unvanlardaki kamu görevlile-

rinin de ek gösterge beklentilerini karşılayacak, 

ek gösterge kaynaklı mağduriyetleri giderecek, 

çalışma barışını ve iş huzurunu sağlayacak şekil-

de bütün kamu görevlilerini kapsayacak bir ek 

gösterge çalışması yapılmasını istiyor ve bekli-

yoruz. Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilme-

si başta olmak üzere, seçim sürecinde kamu gö-

revlilerine verilen vaatler ivedilikle yerine getiril-

meli, sözlerin yerine getirilmemesinin oluştura-

cağı sosyal maliyet gözden ırak tutulmamalıdır. 

2023 Eğitim Vizyonu rafta, hedefler askıda 

kalmamalıdır 

Ülkemizin eğitim sisteminin gelecek projeksi-

yonunu betimleyen 2023 Eğitim Vizyonu Bel-

gesi’nin içerdiği tespitler ve hedefler her geçen 

gün umut olmaktan çıkmakta, belirsizlik ümitle-

ri söndürmektedir. Vizyon Belgesi’nde yer alan 
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yararlanmasına açık, özgün, sadece sınav odaklı 

olmayan, süreç ve bireysel çaba odaklı, maddi 

ve manevi açıdan tatminkâr bir kariyer sistemi 

ivedilikle hayata geçirilmelidir. 

Öğretmenlerin yer değişikliği işlemlerinde 

mağduriyeti önleyecek adil bir süreç 

işletilmelidir 

Öğretmen atama ve yer değiştirme iş ve işlem-

lerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sekteye 

uğratacak düzeydeki tasarım eksiklikleri, öğret-

menlerin yer değişikliği taleplerinin karşılanama-

masına, mağduriyetlerin yanı sıra çalışma barışı-

nın bozulmasına ve motivasyon kaybına neden 

olmaktadır. Dezavantajlı ve elverişsiz şartların 

hüküm sürdüğü yerleşim yerlerinde görev yapan 

eğitim çalışanlarına yönelik gönüllülüğü esas 

alacak tedbirlerin alınması, rasyonel atama ve 

yer değiştirme sistemlerinin kurulması, eğitim-

cilerin en büyük beklentilerindendir. ‘Öğretmen 

Atama ve Yer Değiştirme Süreci Tespitler ve Bir 

Model Önerisi’ raporumuzda Bakanlığın ve ka-

muoyunun dikkatine sunduğumuz üzere, yer de-

ğişikliği talepleri adil ve hakkaniyete uygun so-

nuçlar üretecek şekilde yeniden tasarlanmalıdır. 

Eğitimin kalitesi için ter döken memur 

ve hizmetli çalışanlarımızın özlük hakları 

iyileştirilmelidir 

Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında Genel İdare 

Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı, Yardım-

cı Hizmetler Sınıfı ve diğer hizmet sınıflarında 

çalışanların eğitim-öğretim hizmetinin aksama-

dan en etkin şekilde yürütülmesi için emek sarf 

ettiği gerçeği görülmeli; eğitim-öğretim sınıfı 

çalışanlarına tanınan haklar kendilerine de ta-

nınmalıdır. Şef, memur ve hizmetlilere öğretim 

yılına hazırlık ödeneğinin ödenmemesi hak ve 

adalete uygun değildir. Bu nedenle, hazırlık öde-

neği, öğretmenlerle birlikte eğitim ve öğretim 

Eğitim kurumu yöneticiliği kariyer mesleğine 

dönüştürülmeli, her olumsuzluğun faturası 

yöneticiye çıkarılmamalıdır 

Eğitim kurumu yöneticiliği, ikincil görev olmak-

tan çıkarılarak meslekleşmeyi sağlayacak çalış-

malar yapılmalı, bununla ilgili olarak yetiştirme 

programları hazırlanmalıdır. Eğitim kurumu yö-

neticiliğinin eğitim liderliğine dönüştürülmesi, 

yöneticiliğin profesyonel bir meslek olarak ele 

alınarak ‘ikincil görev’ ve ‘görevlendirme’ kap-

samından çıkarılarak kadro unvanlı bir uzman-

lık mesleği hâline dönüştürülmesiyle mümkün-

dür. Eğitim kurumu yöneticilerinin bir eğitim ve 

okul lideri olarak inisiyatif alanları genişletilmeli, 

mevzuat kuşatmasından kurtarılmalı, bürokratik 

rolleri azaltılmalı, yetkilendirilip güçlendirilerek 

eğitim-öğretimle ilgili rolleri öne çıkarılmalıdır. 

Okul liderliği, yetki ve yeterlilikler yönünden 

güçlendirildiği gibi, maddi ve manevi yönden de 

cazip bir meslek hâline getirilmelidir. 

Öğretmenlerimizin motivasyonunu daha da 

artıracak bir kariyer sistemi oluşturulmalıdır 

Kariyer basamakları uygulamasının yürürlükte 

olduğu zaman diliminde yapılan bilimsel çalış-

malar, öğretmenlik kariyer basamakları uygula-

masının öğretmenleri sosyal, kültürel ve sportif 

faaliyetlere teşvik etmenin yanı sıra kendilerini 

geliştirmelerine ve kariyer basamaklarında iler-

lemek için lisansüstü eğitim yapmaya teşvik et-

tiğini, bu sonuçlar doğrultusunda eğitimde kali-

tenin artırılmasında önemli bir faktör olduğunu, 

öğretmenlerin kendini yenilemesi, alanındaki 

gelişmeleri takip etmesi bakımından olumlu so-

nuçlar doğurduğunu ortaya koymaktadır. Öğ-

retmenlerin niteliğinin artırılması bağlamında 

gerçekleştirilecek politika süreçlerinde kariyer 

basamakları sistemine yeniden işlerlik kazandı-

rılması gerekmektedir. Bu çerçevede paydaşla-

rın görüşleri ve talepleri doğrultusunda herkesin 
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ve bir yasak daha tarihe karışmıştır. Kamu gö-

revlilerini ilgilendiren çerçeve yönetmelikte aci-

len değişiklik yapılmalı ve altı yıldır sürdürdüğü-

müz serbest kıyafet eylemi gerekçelerimizden 

olan erkek kamu görevlilerine kılık ve kıyafet 

dayatmasından da vazgeçilmelidir. 

Yarıyıl, eğitim yöneticileri için sorunlara odakla-

nıp çözümler üretme dönemi olmalıdır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, birinci kanaat döneminin 

öğrencilerimiz için aktif bir dinlenme dönemi ol-

masını temenni ediyor, geleceğimize verdikleri 

emeklerden dolayı eğitim çalışanlarımıza teşek-

kür ediyoruz. 

Yılmadan, yorulmadan başarı dolu 
28 yıllık bir destan 

13/02/2020

Eğitim-Bir-Sen, vesayetin esas, hürriyetin tali; 

yasağın esas, yasanın lüks; yoksulluğun esas, 

yolsuzluğun sıradan; açlığın esas, tokluğun ay-

rıcalık; hak ihlalinin esas, hak aramanın gereksiz 

sayıldığı eski Türkiye’nin zor yıllarında, medeni-

yet değerlerimizin ruhuna uygun ve Anadolu ir-

fanıyla bezeli bir anlayışla eğitimci, şair ve yazar 

Mehmet Akif İnan ve arkadaşları tarafından14 

Şubat 1992’de, eğitim çalışanlarının haklarının 

ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi, yasakların 

kaldırılması, özgürlük alanlarının genişletilmesi 

amacıyla kurulmuştur. 

Birlerle başlayan sendikal yürüyüşümüz, hakka 

ve haklılığa dayanan gücüyle 2011’de zirveye 

çıkarak eğitim çalışanlarının genel yetkili sendi-

kası, bugün ise 450 bin üyesiyle Türkiye’nin en 

büyük sendikası ve sivil toplum örgütü olmuş-

tur. Başarılarla dolu geçmişi, umut verici gele-

cek vizyonuyla Eğitim-Bir-Sen, kuruluş ilkeleri 

doğrultusunda 28 yıldır hak, emek ve özgürlük 

hizmetlerinin yürütülmesinde emek sarf eden 

Millî Eğitim Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşki-

latı kadrolarında görevli tüm hizmet sınıfların-

daki eğitim çalışanlarına da ödenmelidir. Eğitim 

kurumlarındaki personelin haftalık 40 saati aşan 

çalışmalarının karşılığı fazla çalışma ücreti öden-

mesi ya da personel yetersizliği gerekçesine sı-

ğınılmadan fazla çalışma karşılığı izin hakkından 

faydalanmalarının sağlanması yönünde düzenle-

me yapılmalıdır. 

Unvan değişikliği sınavı bir an önce 

yapılmalıdır 

Memur ve hizmetliler başta olmak üzere, Genel 

İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı, 

Yardımcı Hizmetler Sınıfı ve diğer hizmet sınıf-

larında yer alan eğitim çalışanlarının liyakat ve 

kariyer ilkeleri çerçevesinde mesleki ilerleme-

lerini sağlayan en önemli araçlardan birisi olan 

unvan değişikliği sınavları konusunda Bakanlık 

somut adım atmalı, unvan değişikliği sınavlarını 

ivedilikle gerçekleştirmeli; görevde yükselme sı-

nav sonuçları çerçevesinde atama bekleyen boş 

kadrolara, şeffaf ve merkezi bir süreç dâhilinde 

atama yapmalıdır. 

Darbecilerin izleri tamamen silinmeli, 

darbe ürünü kılık ve kıyafet yönetmeliği 

değiştirilmelidir 

Kamusal alan yalanıyla yıllarca kadınlara ve kız 

öğrencilere yönelik uygulanan kılık ve kıyafet 

dayatması, verdiğimiz mücadele, yaptığımız ey-

lem ve etkinlikler sonucunda kaldırılmış, kamu-

da çalışan kadınlara yönelik ‘başı açık’ ibaresinin 

yönetmelikten çıkarılmasıyla kadının kamu hiz-

metine katılımında bir engel aşılmış; Millî Eğitim 

Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kı-

yafetlerine Dair Yönetmelik’te de yapılan deği-

şiklikle öğrencilere kılık ve kıyafet dayatmasının 

kaldırılması son derece önemli bir adım olmuş 
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lesinin payı büyüktür. İmam hatiplerin önünün 

açılmasından okullara Kur’an ve Siyer dersleri-

nin konulmasına, apoletli eğitimin sınıftan çıka-

rılmasına kadar eğitimde birçok totaliter uygu-

lamanın sonlanmasında Eğitim-Bir-Sen’in teri ve 

imzası vardır. 

Bütün söylem ve eylemlerimizde istiklal ve istik-

bal endişemiz, millet iradesi ve medeniyet de-

ğerlerine olan bağlılığımız temel hareket nokta-

mız oldu, olmaya da devam edecektir. Egemen-

liğin millete ait olması temel ilkemizden hareket-

le, sivil toplum örgütlerinin yönetişimde daha 

etkili olmasını savunduk, savunmaktayız. 28 Şu-

bat’ta ve 15 Temmuz’da olduğu gibi, uluslararası 

veya ulusötesi kirli, karanlık odakların içerideki 

işbirlikçileri ile tezgâhladıkları her bir hainlik ve 

ihanete, haklı olmanın verdiği güç ve cesaretle 

canımız, kanımız pahasına karşı durduk. Vatan, 

millî irade, istiklal ve istikbal söz konusu olduğu 

zaman varlığımız dâhil hiçbir şeyin hesabını yap-

madık, yapmayacağız.

Eğitim çalışanlarımızın temsilinin, Türkiye ger-

çekliğini oluşturan tarihin, kültürel aidiyetleri-

mizin ve sahip olduğumuz entelektüel birikimin 

bize yüklediği sorumlulukla, felsefi sorunların-

dan fiziki şartlarının iyileştirilmesine kadar eğiti-

min bütün temel konularıyla yakından ilgilendik, 

ilgileniyoruz. Meseleleri yakından izleyip tespit 

ve teşhis etmekle yetinmeyip, çözüm önerile-

rimizi de içeren titiz, ayrıntılı araştırmalarımızı, 

raporlarımızı, kitap ve dergilerimizi ilgililerin ve 

yetkililerin istifadesine sunduk. Düzenlediğimiz 

makale, hatıra, fotoğraf ve film yarışmaları far-

kındalık oluşturmuştur. ‘Bir Bilenle Bilge Nesil’ 

projemiz, öğrencilerimizi, bir kitap ekseninde 

yazarlarımız ve onların engin düşünceleri ile bu-

luşturmuş, yazma kabiliyetinin gelişmesine bü-

yük katkıda bulunmuş, Nurettin Topçu’nun ifa-

desiyle, bir ülkeyi baştan başa mektebe dönüş-

türmüştür. Nesilleri, bütün ülke sathında ilmin, 

mücadelesini, birlik ve kardeşlik yolculuğunu 

sürdürmektedir. 

Bugünün sorumluluğunu yüklenerek yarınla-

rın ufkuna yürürken, medeniyet değerlerimize, 

kültür köklerimize, insanımızın yaşama biçimine 

saygı hassasiyetiyle gelişen hak arama anlayışı-

mız ve mücadele yöntemimiz, sadece sendikacı-

lığa yeni bir üslup kazandırmamış, çalışanlardan 

ve insanımızdan yoğun teveccüh gören örnek-

liği, sendikal örgütlenmede görülen tıkanıklığın 

aşılmasına da model olmuştur. Eğitim-Bir-Sen, 

alışılagelmiş sendikacılıktan bambaşka bir tarzla, 

sorunun değil, çözümün parçası olan bir tutumu 

hayata geçirmiş; söylemleri, eylemleri, duyar-

lılığı, sorumlu davranışı, araştırmacılığı, çözüm 

önerileriyle tam manasıyla hizmet, kültür, çözüm 

odaklı sendikacılığın merkezi, eğitim çalışanları-

nın güçlü sesi, kazanımların adresi olmuştur. 

Eğitim-Bir-Sen’in tarihi bir dönem sayılacak 28 

yıllık mücadele geçmişi, Türkiye’nin karanlıklar-

dan aydınlığa, darbe dönemlerinden demokra-

siye, geri kalmışlıktan ilerlemeye geçiş tarihidir. 

Kurulduğundan bu yana, bilgi ve eğitim odaklı 

olarak demokratik alanın genişlemesi, hak ve öz-

gürlüklerin yaygınlaşması için yoğun çaba gös-

teren Eğitim-Bir-Sen’in, Türkiye’nin her demok-

ratik kazanımında teri, yeri ve payı vardır. 

Kısıtlanan veya genişleyen hak ve özgürlüklerin 

bir şekilde eğitimle ilgili olması, eğitimin top-

lumsal değişimin merkezi olması sebebiyledir. 

İnanca baskının sembolü hâline gelen başörtü-

sü yasağının kaldırılması, örgütlü kararlılığımızın 

sonucudur. Toplumu eğitim üzerinden şekillen-

dirmek isteyen vesayet düzeninin dayatması 

olan sekiz yıllık kesintisiz zorunlu eğitimden vaz-

geçilmesi Eğitim-Bir-Sen’in verdiği mücadeleyle 

mümkün olmuştur. Katsayı engeliyle çocukları-

mızın mağdur edilmesinin önüne geçilmesinde 

Eğitim-Bir-Sen’in sözü yükseltmesinin, mücade-
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ra taşıyan bütün dava arkadaşlarımıza teşekkür 

ediyor; başta Kurucu Genel Başkanımız Mehmet 

Akif İnan olmak üzere, genel başkanlarımız Ni-

yazi Yavuz’a, Ahmet Gündoğdu’ya, yönetim ku-

rulu üyelerine, bütün kardeşlerimize minnet du-

yuyor; vefat edenlere Allah’tan rahmet, hayatta 

olanlara sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyoruz. 

Hocalı katliamı bir insanlık suçu, 
tarihin utancıdır

25/02/2020

Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesinde, 613 

sivilin hayatını kaybettiği Hocalı katliamının üze-

rinden 28 yıl geçmesine rağmen, acımız tazeliği-

ni korumaktadır. 

Ermeniler, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla 

1991’in son günlerinde ablukaya aldıkları, bölge-

nin tek havalimanına sahip ve stratejik önem ta-

şıyan Hocalı’yı ele geçirmek için harekete geçti. 

Aylar süren saldırılarını 25 Şubat 1992’de yoğun-

laştıran Ermeniler, gece saatlerinde sivilleri toplu 

şekilde katletti, esirlere acımasızsa işkence ya-

parak 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birine 

imza attı. Daha önce 7 bin kişinin yaşadığı Ho-

calı’da savunmasız durumdaki 106’sı kadın, 70’i 

yaşlı, 63’ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı ha-

yatını kaybetti. Katliamdan 76’sı çocuk 487 kişi 

ağır yaralı olarak kurtuldu, Ermeni güçleri bin 

275 kişiyi esir aldı, bunların 150’sinden bugüne 

kadar haber alınamadı. 

Katledilenlerin adli tıp muayeneleri ve şahit ifa-

deleri, Hocalı sakinlerinin kadın, yaşlı ve çocuk 

ayrımı yapılmaksızın akılalmaz işkencelere ma-

ruz kaldığını kanıtlamaktadır. 

Hocalı katliamı, insanlıktan nasibini almamış 

bağnazlığın amacına ulaşmak için ne kadar ilke-

siz, ahlaksız, aşağılık ve zalim olabileceğini gös-

bilginin, düşüncenin, erdemin, iyiliklerin, mede-

niyet değerlerinin aydınlığıyla buluşturmak nihai 

amacımız olmuştur. 

Küreselleşen dünyada dışımıza yaptığımız yol-

culukla hem başka tecrübelerden yararlandık 

hem de söylemimizle ve eylemlerimizle onlara 

katkıda bulunduk. İnsanlığı küresel ölçekte teh-

dit eden sorunlara karşı, hayata anlam verecek 

mahiyeti ile hak ve hakikat anlayışımızı, coğrafi 

sınırları aşarak küresel ölçekte ulaşabildiğimiz 

her yere taşıdık, taşıyoruz. Ait olduğumuz ve 

temsil ettiğimiz medeniyetin ahlaki vecibesi ola-

rak, dünyanın neresinde olursa olsun, bize ihti-

yacı olan hiçbir toplumdan ilgimizi, yakınlığımızı 

esirgemedik. Zulme maruz kalan, aç ve çaresiz 

bırakılan mazlumların çığlığına duyarsız kalma-

dık. ‘Alın terinin de gözyaşının da rengi aynıdır’ 

diyerek mazlumların ve mağdurların acısını acı-

mız bildik. Yüreğimizi yakan her çığlığın imda-

dına koştuk. Yüreğimizi, kucağımızı, imkânları-

mızı açtığımız mazlum ve mağdurların yüzlerini 

güldürmeyi, gözyaşlarını dindirmeyi en onurlu 

kazanç ve kazanım bildik. Yetimlerin başını ok-

şadık. 

Mehmet Akif İnan’ın “Türkümüz dünyayı kardeş 

bilendir/ Gökleri insanın ortak tarlası” dizele-

rinde idealize edilen söylemi eyleme geçiren 

programımız, ülke sınırlarının ötesinde evrensel 

bir ilgi ve heyecanla karşılık bulmuştur. 100’üaş-

kın ülkenin sendikalarıyla yaptığımız eğitim ve 

iş birliği anlaşması, kurduğumuz dostane ilişki, 

yeni ufukların yeni umutları yeşerttiğinin işare-

tidir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, kuruluşundan bu-

güne kadar başkanlarımızdan temsilcilerimize, 

üyelerimize kadar hangi görev ve kademede bu-

lunursa bulunsun, bu köklü ve kutlu davayı, dur 

durak bilmeksizin cefayla, vefayla önce zirveye, 

ardından yeni ufuklara, oradan da yeni umutla-
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reğimizde duyuyor, şehitlerimize Allah’tan rah-

met diliyoruz.

Milleti tasfiye, vesayeti takviye 
etmeyi amaçlayan 28 Şubat 
darbesini unutmayacağız 

27/02/2020

Türkiye’de tarihe 28 Şubat postmodern darbesi 

olarak geçen 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güven-

lik Kurulu kararlı üzerinden 23 yıl geçti. Devletin 

silah kullanmadan ancak devletin bütün kurum-

larını bir vesayet kurumuna dönüştürerek mil-

letin üzerinden silindir gibi geçirdiği 28 Şubat 

darbesiyle milletin öz değerlerine, inançlarına, 

varlık ve hayatiyetine kast edilmek istendi. Mil-

letin maşeri vicdanında telafisi imkânsız yaralar 

açıldı. Arkasında emperyalist odakların olduğu-

nu gayet iyi bildiğimiz bu darbeyle vesayet sis-

temi güçlendirildi, hayatın her alanında önüne 

konulmuş engelleri aşmaya başlayan milli irade 

baskılandı. Darbeci zihniyet ve kadrolar, dini ha-

yatı kamusal alandan kovmakla kalmadı, ülkeyi 

yağmacıların talanına, emperyalizmin sömürü 

araçlarına açtı.

Dönemin merkez medya kuruluşları, kurmaca 

irtica haberleriyle darbeye zemin, milleti dar-

benin gerekliliğine ikna için faaliyet yürütmüş; 

dönemin Yükseköğretim Kurulu ile yüksek yar-

gı başkan ve mensupları yaptıkları açıklamalar 

ve programlarla darbe çağrısı yapmış; dönemin 

yargısı, siyasi kararlarla sivil toplum örgütlerini, 

dinî camia ve cemiyetleri siyasi yargı kararlarıyla 

tasfiye etmiş; ‘Beşli Çete’ olarak da adlandırılan 

dönemin bazı sözde sendika ve meslek odaları 

darbeye toplumsal taban ve destek üretme rolü 

üstlenmiş; dönemin egemen ekonomi çevreleri, 

yükselen Anadolu sermayesini tasfiye hareke-

tinin parçası olmuş; dönemin silahlı bürokrasisi 

geniş çaplı fişleme, brifing, gözaltı, baskı ve tas-

termiştir. Hocalı katliamı, hangi sebeple olursa 

olsun hiçbir haklı gerekçesi olmayan ve asla af-

fedilemez olan insanlık suçudur. Hocalı katliamı, 

insanlığın utancı, tarihin kara bir sayfasıdır. 

Hocalı katliamı, insanlık vicdanının samimi bir 

muhasebeyle ibret alıp dersler çıkarması gere-

ken bir olaydır. İki yıl içinde tam 11 yerleşim yerini 

işgal eden Ermeni birlikleri ve milisleri sadece in-

san katliamıyla yetinmeyip tarihî eserleri de yok 

ederek büyük bir kültürel soykırım yapmıştır. 

BM, AB, Avrupa Konseyi, İİT gibi kuruluşlar Er-

menistan’ı işgalci olarak tanıyıp tanımlamalarına 

rağmen hakkın ve hukukun yerini bulması için 

ciddi bir yaptırım kararı almamıştır. 

Öte yandan, şahitlerinin çoğu yaşamakta, hazin 

ve sarsıcı etkileri hâlâ yaşanmakta olan bu açık 

soykırımı çifte standartla 28 yıldır görmezden 

gelen kimi devletler, tarih boyunca ürettikleri 

yalanlarına gerçeklik boyutu kazandırmak iste-

mekte, hatta bunun üzerinden siyasi rant devşir-

mek gibi ucuz politikalar peşinde koşmaktadır. 

Katliamı perdelemeyi amaçlayan bu tarz çaba-

lar, ucuz politika yapanların ikiyüzlülüğünü orta-

ya koymaktadır.

Hocalı katliamı, insanlıktan nasibini almış, evren-

sel değerleri kanıksamış herkesin gözünde apa-

çık bir katliamdır. Zulmü, işgal ve katliamı unut-

turma çabaları, tarihî gerçekleri de günümüz 

realitesini de değiştirmeyecektir. 

Katliamın arkasındaki kirli emeller aydınlatılmalı, 

emri verenden uygulayana kadar çoğu hayatta 

olan bu katliamın failleri yargılanmalı, gerekli ce-

zaya çarptırılmalıdır.

Eğitim-Bir-Sen olarak, bütün katliamları lanetli-

yoruz. Tekrarlanmaması için, Hocalı başta olmak 

üzere, katliamları hafızalarda canlı tutmaya de-

vam edeceğiz. Azeri kardeşlerimizin acısını yü-



BASIN AÇIKLAMALARI 250 | 251

Üniversitelere başörtülü ve mütedeyyin öğren-

cilerin girmemesi için imam hatipli öğrencilere 

katsayı zulmü uygulanmış, imam hatip okulları-

nın orta kısmı kapatılmış, imam hatip liseleri öğ-

rencisizleştirilmiş, sınavlara başörtülü öğrenciler 

alınmamış, başvurularda başı açık fotoğraf zo-

runluluğu getirilmiştir. 

Hayatın her alanından dini tasfiye etmek için 

bütün devlet kurumları seferber edilmiş, devlet 

kendi halkına karşı topyekûn bir zulüm politikası 

uygulamıştır. Bütün bunlar olurken, yönetimleri-

ne emekli askerlerin getirildiği bankalardan 17,3 

milyar dolar hortumlanarak milletin birikimi, ül-

kenin zenginliği yağmalanmıştır. Bu süreçte dar-

benin neden olduğu ekonomik zarar 381 milyar 

dolardır. 

Dönemin cuntacıları tarafından ‘bin yıl süreceği’ 

beklenirken, 28 Şubat darbe düzeni, en fazla 10 

yılda millet tarafından tasfiye edilerek hak ettiği 

yere, tarihin çöp tenekesine atılmıştır. Millet, ka-

musal alan yalanıyla silinip atılmak istenen siyasi 

iradesini, iktisadi teşebbüslerini, dinî hürriyetini 

yeniden tesis etmiştir. 

Darbenin askeri ayağı mahkeme salonunda, si-

yasi ayağı da sandıkta hesap vererek bedelini 

ödemiştir. 28 Şubat’ın bürokraside, eğitimde, 

askeriyede, ekonomide ve siyasette kurduğu 

bütün düzen millet tarafından 10 yılda çökertil-

miş; uygulamaları bir bir ortadan kaldırılmıştır. 

Başörtüsüne ve Kur’an kurslarına tam özgürlük 

gelmiştir. 

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen olarak topladı-

ğımız 12 milyon 300 bin imzayla tarihin en ilkel 

yasağını ortadan kaldırdık. Devletin dinî hayata 

karşı takındığı tahkir edici, dışlayıcı tavır yerini 

olması gerektiği tavra, yani hürriyete ve hürmete 

bırakmıştır. 

fiye işlemlerini yürütmüştür. Bu süreçte yaklaşık 

6 milyon insan fişlenmiştir.

28 Şubat’ta, Millî Güvenlik Kurulu kararlarıyla 

kendini inkâra zorlanan, istifa etmesi için cunta 

tarafından tehdit ve baskıya zorlanan Refah-Yol 

hükûmeti istifa ettirilerek, millet iradesi tasfiye 

edilmiştir. 

28 Şubat’ın cuntacı iradesi kendileriyle uyumlu 

bir hükûmet kurdurarak milleti topyekûn tasfiye 

programını başlatmıştır. Bu süreçte, inançlı ve 

değerlerine bağlı insanlar, devletten tasfiye edi-

lerek, suçlu ve sakıncalı durumuna getirilmiştir. 

Bu süreçte 21 vakıf irticai faaliyet yalanıyla kapa-

tılıp mallarına el konulmuştur. Binlerce kişi gö-

zaltına alınmış, hapse atılmış, millete karşı geniş 

çaplı tedip ve tenkil hareketi içine girilmiştir.

Üniversitelerde, başta başörtülü kız öğrenciler 

olmak üzere, onlara destek veren, dinî kimliği 

belirgin on binlerce öğrenci üniversitelerden 

atılmış, MİT 418 öğretim görevlisini irticacı ola-

rak fişlemiş, birçok öğretim görevlisi baskılara 

uğramış, 139 yükseköğretim kurumu personeli-

nin görevine son verilmiştir. Okullarda cuntanın 

programı kesintisiz uygulanabilmesi için öğret-

menlere baskı yapılmış, 4 bin 625 Millî Eğitim 

Bakanlığı personeli fişlenmiş, 33 bin 271 öğret-

men disiplin soruşturmasına uğramış, 11 bin 890 

öğretmen disiplin cezası almış, 11 bin öğretmen 

istifa ettirilmiş, 3 bin 527 öğretmenin görevine 

son verilmiştir. 

O dönemde 2 bin 639 kamu personeli MİT ta-

rafından irticayla ilişki iddiasıyla fişlenmiştir. 

Devlet kurumlarında çalışan başörtülü kadın 

memurlar, tarihin en büyük ayrımcılık hareketine 

maruz kalmış, başlarını açmaya zorlanmış, başını 

açmayanların görevlerine son verilmiştir.

Yine o dönemde bin 635 Türk Silahlı Kuvvetleri 

personeli irtica suçlamasıyla ihraç edilmiştir.
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çıkmayı, darbelere maruz kala kala öğrenmiş, 

15 Temmuz’da meydanlara çıkarak ağır silahlara 

karşı çıplak elleriyle Türkiye’nin kesintisiz darbe 

düzenini sona erdirmiştir. Millet, sırtını kendisi-

ne dayamayan, meşruiyetini kendinden almayan 

hiçbir iradeyi meşru görmemiştir, görmeyecek-

tir. 

Bizler, milleti tasfiye, vesayeti takviye etme-

yi amaçlayan bu darbeyi, arkasındaki güçleri, 

darbenin açtığı yaraları, ürettiği mağduriyetleri, 

karanlık ilişkilerini, arkasındaki ideolojik anlayışı, 

millet düşmanlığını unutmadığımız gibi, her za-

man bu anlayışa ve sinsi işleyişe karşı teyakkuz-

da olunsun diye çocuklarımıza, gençlerimize ve 

gelecek nesillere de anlatacağız, unutturmaya-

cağız. 

Kahrolsun ilkel vesayet düzeni, yaşasın millet ira-

desi! 

Büyük hedefler güçlü kadınlarla 
gerçekleşir 

07/03/2020

İnsan olmanın şerefini, yeryüzünü imar ve ıslah 

etmenin sorumluluğunu birlikte üstlenen kadın 

ve erkek, birbirinin velisi, dostu ve yardımcısıdır. 

Her şeyden evvel hayatın her alanında kadın ve 

erkek bir ve beraberdir. Hayat, müşterektir. 

Kadın, anne, eş, kardeş olarak toplumun ve ha-

yatın kurucu unsuru, çekirdeği, temelidir. Aile, 

sevginin, şefkatin, merhametin, paylaşmanın li-

manı, medeniyetlerin korunağıdır. Aile, birey ve 

toplum olarak ilk savunma hattımız, kalemizdir. 

Kadın ve erkek, bizim kültürümüzde, cinsiyete 

indirgeyen bakış seviyesinin anlayamayacağı 

çok yüksek ve ulvi bir yaklaşımla ifade edilen 

varoluşun belirleyici unsuru, dayanağı olmuştur. 

Her ne kadar gerek darbe sürecinde yer alan 

kadrolarla hesaplaşılmış gerekse mağduriyetle-

rin giderilmesi bakımından çok büyük mesafeler 

katedilmişse de, kanayan bir tek vicdanın, yük-

selen bir tek ahın, hesap vermemiş bir tek kişinin 

dahi kalmaması son derece önemlidir. Bu bakım-

dan, milletin iradesiyle tasfiye ettiği, teveccühü-

nü esirgeyerek gayrimeşru saydığı 28 Şubat’ın 

sivil, akademik, medya, yargı ve siyasi ayağıyla 

yargı önünde de hesaplaşmanın gerekliliğine 

inanıyoruz. 28 Şubatçı zihniyet, kadro ve kurum-

lar eliyle darbe öncesi ve sonrasında üretilen ne 

kadar mağduriyet varsa giderilmesi, mağduriye-

ti giderilmemiş tek kişinin dahi kalmaması ge-

rektiğini ifade ediyoruz. 

Bu yönüyle, o dönemde siyasi/brifingli yargı 

kararlarıyla verilen mahkûmiyetler yeniden göz-

den geçirilmeli, mağduriyetler sonlandırılmalıdır. 

Okuma hakkı ellerinden alınmış, üniversiteyi za-

manında bitirmesine engel olunduğu için bugün 

KPSS engeline takılarak mağduriyet yaşayan ki-

şilerin mağduriyetlerine çözüm üretilmeli, talep-

leri dikkate alınmalıdır.

Bunların yanı sıra, o gün hangi alanda olursa ol-

sun mağduriyet yaşamış kişilerin sesine kulak 

verilmeli, mağduriyetler tamamen giderilmelidir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, her zaman sivil irade-

den, özgürlüklerden ve adaletten yana olduk; 

28 Şubat’la hesaplaşmanın, yasakları kaldırma-

nın, özgürlük alanlarını genişletmenin mücade-

lesini verdik. Aynı azim ve kararlılıkla vesayete, 

darbeci zihniyete karşı verdiğimiz mücadeleyi, 

bu ülke aynı acıları bir daha yaşamasın diye ke-

sintisiz sürdürdük, sürdürüyoruz. Vesayeti tas-

fiye etmekle yetinmedik, bir daha prangalarını 

bu milletin ayaklarına geçirmesin diye teyakkuz 

hâlinde kazanımları korumaya azmettik. Her za-

man söyledik, bir daha vurguluyoruz: Bu ülkenin 

garantisi millettir. Millet kendi iradesine sahip 
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İnsan hak ve onurunun olmadığı yerde kadın 

hakkı da erkek hakkı da olamaz. Geleneksel işle-

yişiyle köklü ve güçlü olan toplum yapımız, ilke 

ve temelleriyle aile hayatımız imha edilerek çö-

kertilmek, nesiller yok edilmek istenmektedir. Bu 

akım, kişi ve kurumlar, kadın dostu değil, doğru-

dan insanlık düşmanıdır. 

Bir medeniyet hareketinin ilk odağı, ilkokulu, ilk 

aşaması olan ailenin imha edilmesi, insanı tarihte 

olmadığı kadar aidiyetinden koparmış, sonuçta 

yalnız, yardımsız, çaresiz, çözümsüz bırakmıştır. 

Hangi dil ve söylemle olursa olsun basitlikten de 

öte bayağı düşüncelerin yalan rüzgârına kapıla-

rak özünde kadını aşağılayan, değersizleştiren, 

aileyi ve evi önemsizleştiren yaklaşımlar, hiçbir 

düşmanın yapamayacağı ölçüde millî ve insani 

bağlarımızı tahribe yönelmiştir. 

Aile birliği olmadan toplumsal bir geleceğimiz 

olamaz. 

Kadın, aileler ve nesiller üzerinden insanlığı, me-

deniyeti yok etmeyi amaçlayan şeytani kurgula-

rın aleti, malzemesi, aracı olamaz, olmamalıdır. 

İnsana, insanın anlam ve amacına ihanetin hak, 

özgürlük, eşitlik adına yapılıyor olması, tarihte 

eşi görülmedik iğrenç bir yalandır. O nedenle, 

hangi gerekçeyle olursa olsun, aile bütünlüğünü 

ve huzurunu hedef alan tüm çaba ve programlar, 

ülke ve millet bütünlüğümüzü, huzurumuzu ve 

doğrudan insanlık onurunu hedef almıştır. 

İnsanlık cephesinin son direniş hattında bütün 

gücümüzle, devlet ve millet olarak kadını da 

aileyi de savunuyoruz, savunacağız. Şiddetten 

zararlı bağımlılıklara kadar yıkıcı etkileriyle top-

lumu doğrudan etkileyen birçok kötülüğün se-

bebi, ailenin zayıflamasıdır. 

Aileye dayanmayan bir toplum ayakta kalamaz. 

Ekonomi ve inanç merkezli olarak değişen top-

lum ve kültür hayatıyla birlikte kadın algı ve an-

layışında farklılaşmanın gözlenir olması, tarihsel 

bir realitedir. Sanayi ve kentleşme devrimi süre-

cinde, kadının yeni rol ve statüsüyle birlikte aile 

eksenli toplumsal uyuma ve bütünlüğe dayalı 

geleneksel yapısı değişime uğratılmıştır. Kadını 

önceleri ucuz işgücü olarak istihdam eden zih-

niyet, zamanla tüketim dünyasında elverişli bir 

figüre dönüştürmüş, sonra da masum mecburi-

yetleri, hak ve özgürlükleri istismar ederek kapi-

talist ideolojinin nesnesi yapmıştır. 

Günümüzde yerini mutlak manada küresel ege-

menliğe devretme aşamasındaki kapitalist fi-

nans gücünün desteği ve ‘toplumsal cinsiyet, 

cinsiyet eşitliği’ söylemleriyle dünyanın her ye-

rinde gündeme dayatılan programlar, cinsiyet 

üzerinden insanın anlam, önem ve varoluşunu 

yozlaştırmayı içermektedir. Kadın hak ve özgür-

lüğü adına yürütülen programların aileyi, ailey-

le birlikte toplumu ahlaken, ruhen ayakta tutan 

dayanakları yok etmeyi amaçladığı aşikârdır. 

Topluma geleneksel kimlik ve değeriyle katılan 

kadın, sözde kadın hakları savunuculuğu yapan, 

özünde aileyi tahrip etmeyi hedefleyen zihniye-

tin temsilcileri tarafından yok sayılmış, onun için 

hak da özgürlük de söz konusu edilmemiştir. 

Dünyanın birçok yerinde yaşanan yoksulluk, is-

tismar, eşitsizlik, ağır çalışma şartları, haklardan 

yoksun iş hayatı gibi meselelerin dayanılmaz öl-

çüde mağdur ettiği kadınların sorunlarına ses-

siz ve seyirci kalıp gereken tepkiyi vermemeleri, 

meseleye ideolojik ve çifte standartlı bakmaları 

sebebiyledir. Dünyanın birçok bölgesinde em-

peryalist emeller uğruna hak ihlallerinden taciz 

ve tecavüze, savaş ve terörün sebep olduğu kit-

lesel göçe ve ölümlere, 28 Şubat’ta olduğu gibi 

eğitim hakları gasbedilen kadın ve kızlarımızın 

büyük mağduriyetlerine sessiz ve seyirci kalma-

larının nedeni de aynıdır. 
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ğında boğulan kadınlarımızın seslerini aydınlık 

dünyaya duyurmak istedik. 

Mobbing raporuyla, çalışan kadınlara yapılan 

haksızlıkları, yıldırmaları gözler önüne serdik. 

Örgütlülükten gelen gücümüz ve birikimimizle 

kadınların, eğitimcilerin çalışma hayatında kar-

şılaştıkları zorlukları aşmak için yoğun çaba gös-

terdik, gösteriyoruz. Kadınlarımızı, kamu görev 

ve hizmetlerinden dışlandığı keyfî uygulamaların 

sıkıntısından hak ve hukuka dayalı, sosyal imkân 

ve yardımları artmış bir çalışma düzenine kavuş-

turduk. Çalışan kadınların analık ve yarı zamanlı 

çalışma hakları, doğum ve süt izinlerinin iyileşti-

rilmesi, kreş ve çocuk evi hizmetlerinin verilmesi 

gibi önemli kazanımlar elde etmesi hep hak ve 

emek mücadelesi sonrasında olmuştur. 

Kadınların iç huzuru iş huzurunu da beraberinde 

getirmiştir. 

Son olarak ev, aile ve çalışma düzeni arasında 

ilişkileri belli bir denge gözeterek hazırladığımız 

kadın raporunu başta ilgili bakanlığımız olmak 

üzere bütün kamuoyunun istifadesine sunduk.

Millet olarak birlik ve beraberliğimizi, dayanış-

mamızı daha da güçlendirmemiz gereken bir 

dönemde, bu Dünya Kadınlar Günü’nün kadın-

larımızın ve tüm dünya kadınlarının sorunlarının 

çözümü için yeni bir başlangıç olmasını temenni 

ediyoruz. 

İstiklal Marşı imanın şuuru, zaferin 
destansı şiiridir 

11/03/2020

İstiklal Marşı, emperyalist devletlere karşı veri-

len İstiklal Harbi ve sonrasında kazanılan muhte-

şem zaferle milletimizin hayata, varlığa ve kendi 

Yöneticiler‘İstanbul Sözleşmesi’ üzerine oluşan 

haklı kaygılara daha fazla duyarlı olmalıdır. Mo-

dernizmin ve çalışma hayatının getirdiği stres ve 

sıkıntıların çözüm yolları, medeniyet birikimimiz-

de vardır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, güçlü toplumun sağlam 

aile, sağlam ailenin bilinçli kadınla inşa edileceği 

inancıyla, geleneksel yapının, yeni realitelerin ışı-

ğında yorumlanarak, hayatın doğasına en uygun 

çözümlerin aranıp bulunması gerektiğini öne-

riyoruz. Ama bunun yolu asla aileyi dağıtmak, 

insanı aileden koparmak olmamalıdır. Topyekûn 

bir hamle ve hareketle dünyaya örnek olacak 

tarzda bir kadın erkek anlayışı ve yeniden bir 

aile modeli ortaya koymalıyız, koyabiliriz. Bi-

linmelidir ki, bu kale yıkılırsa, varlığımızı tehdit 

eden hiçbir tehlikeye karşı korunamayız. Bu de-

ğeri kaybedersek sonsuz bir değersizliğin uçu-

rumunda savrulmak kaderimiz olur. 

Kadınlarımızın iş hayatında daha uygun bir çalış-

ma ortamına kavuşmaları için sendikal mücadele 

çok önemlidir. Büyük hedefler, güçlü kadınlarla 

gerçekleşir fehvasınca ülkemizdeki ve yurt dışın-

daki kadın örgütleriyle iş birliği, hedef ve proje 

ortaklığı yaparak vizyonumuzu ortaya koyduk. 

Haklılığımızdan kaynaklanan, örgütlülüğümüzle 

daha etkin olan gücümüz ve birikimimizle, ne-

rede olursa olsun, kadınlara yapılan haksızlıkla-

rın karşısında olduk. Bu hassasiyetle 28 Şubat’ta 

ideolojik ayrımcılıkla ötelenen kadının kimlik ve 

kişiliğinden taviz vermeden yasakların zindanın-

dan çıkmasını sağladık. Terör şebekeleri tarafın-

dan çocukları kandırılıp dağa kaçırılan annelerin 

özlemlerine ortak olduk. 

Suriye zindanlarında sebepsiz yere en aşağılık 

zulüm ve tecavüzlere uğrayarak tutsak edilen, 

kadınlarımız özelinde bütün mağdur ve mazlum 

kadınların feryadını dünyaya duyurmak için me-

şaleli yürüyüş yaptık. Çığlıkları zulmün karanlı-
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ezan vatanla, millet bunların hepsiyle vardır ve 

anlamlıdır. 

İstiklal Marşı, varoluşumuzun temel değeri, da-

yanağıdır. Bu marş, sanki kelimeleri sözlüklerden 

alınan bir dille değil de şehitler dünyasının mü-

teal diliyle ve her kelimesi kanla, ateşle yazılmış 

gibidir. O yazılacak değil, ancak yaşanacak bir 

destandır. Bu yüzden Mehmet Akif, hem ‘Allah 

bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın’ 

diyerek o süreçte yaşanan imkânsız zorlukları 

hem de ‘bir daha böyle bir şiir yazamayacağı-

nı’ söyleyerek marşın duygu yoğunluğunu ve 

sanatsal eşsizliğini ifade etmiştir. İstiklal Marşı, 

Türkçe’nin bütün inceliklerine ve ifade kudretine 

sahiptir. Her mısra, millî ruhu esarete karşı kuv-

vetli bir özgürlük ateşiyle harekete geçirmiştir, 

geçirmektedir. 

İstiklal Marşı, her yanı sarıldı, kanadı kırıldı, nefe-

si kesildi, sesi soluğu tükendi, gücü kuvveti bitti, 

imkânı kalmadı, yediği darbelerle yok oldu sa-

nılan milletimizin, cehennemi yangınların külleri 

arasından tarihe tekrar, yeni ve büyük bir ruhla, 

yeni ve büyük bir imanla, yeni ve büyük bir he-

yecanla, yeni ve büyük bir umutla, yeni ve büyük 

bir kararlılıkla dönüşünün muhteşem destanı; 

tarihin dışına sürülmek istenen milletin, zamana 

sözü, tarihsel yemini, bütün dünyaya özgürlük 

deklarasyonudur. ‘İman varsa imkân da vardır’ 

diyen itikat ve iradenin, yurdumuzda tüten bir 

tek ocak bile kalsa, esarete teslim olmayacak 

özgürlük ruhunun, mücadele azminin ifadesi-

dir. Bilfiil vatanımızı işgal etmiş emperyalizmle 

mücadelenin en zor zamanlarında yazılmış olan 

İstiklal Marşı, mazlum ve onurlu bir milletin,  ken-

dini esaret altına almak isteyenlere karşı isyanı 

ve meydan okumasıdır. Milletin müşterek inan-

cını, değerini, idealini, umudunu, ortak vicdanını, 

duygusunu, kaderini ve kederini ifade etmekte-

dir. Millet olarak hepimizin ortak paydası, buluş-

ma noktası, temel ilkesi olarak millî mutabakat 

benliğine ilişkin manifestosudur. İstiklal Marşı’nın 

TBMM’de millî marş olarak kabul edilmesinin 99. 

yılını aynı ruh ve bilinçle idrak ediyoruz. 

Vatanımıza, milletimize en alçak ve hain saldırı-

ların yoğunlaştığı günümüzde bin yıldır yaşanan 

imanın şuuru, milletin bağımsızlık ve onur sava-

şının destansı şiiri olan İstiklal Marşı’nı korkma-

dan, ezelden beridir hür yaşamış olmanın asaleti 

ve yurdumuza alçakları uğratmama kararlılığıy-

la kükremiş sel gibi bendimizi çiğneyip aşarak, 

dağları yırtarak, enginlere sığmayarak, iman 

dolu göğsümüz ve serhaddimizle güncelleyerek 

mücadeleye devam ediyoruz, edeceğiz. 

İman ve istiklal şairimiz olarak Mehmet Akif Er-

soy, milletin değerleriyle kendi ahlakını birleş-

tirmiş muhteşem bir şahsiyettir. İstiklal Marşı 

ile Mehmet Akif, bu milletin kalıcı, kök değeri-

ne dönüşmüştür. Hürriyet aşkını ve istiklal mü-

cadelesini merkeze alan Akif, milletin kalbinde, 

gönlünde, tertemiz hatırasında, fikrî hafızasın-

da müstesna bir yer edinmiştir. Ömrü boyunca 

haksızlığa, hukuksuzluğa, esarete, cehalete, tef-

rikaya karşı imanın, ahlakın, istiklalin, hürriyetin, 

kardeşliğin mücadelesini vermiş şahsiyet olarak, 

hepimiz için müstesna bir değerdir. 

Millî hasletlerimiz, Akif’in mısralarında en ve-

ciz biçimiyle ortaya konulmuştur. İstiklal Mar-

şı, güçlü bir tarihsel şuur ve gelecek tasavvuru 

içermektedir. Tanımladığı milleti dünya ve tarih 

gerçekliğiyle yüzleştirmekte, daha sonra dünya-

ya ve tarihe yön verecek değerlerin yaşatılması 

ileri hedef olarak gösterilmektedir. O nedenle, 

bu marşın edebi ihtişamının yanı sıra sosyolojik, 

tarihsel, ruhsal, ontolojik, siyasal, stratejik önemi 

de varoluş idealimiz ve iddialarımız bakımından 

çok kıymetlidir. Akif, bizi biz yapan değerleri son 

derece yüksek düzeyli bir ustalıkla ruhumuzu 

nakış nakış dokumuştur. Bu vatan bu rüzgârla, 

rüzgâr bu bayrakla, bayrak marşla, marş ezanla, 
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Bu ruh, bu topraklarda yaşadığı müddetçe asla 

vesayete de esarete de geçit verilmeyecektir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, onurlu yaşamanın, karak-

teri özgürlük olan milletlerin hakkı olduğunu bili-

yor, gür bir sedayla “Hakkıdır hür yaşamış bayra-

ğımın hürriyet/ Hakkıdır hakka tapan milletimin 

istiklal” diyoruz. 

İstiklal Marşı’nın bayrak ve ezanla birlikte yan-

kılanması için verdiğimiz savaşta, canlarını seve 

seve feda eden bütün şehitlerimizi ve Mehmet 

Akif Ersoy’u rahmetle, minnetle anıyoruz. 

Vicdanlara vurulmuş kelepçe, 
katliamın diğer adı Halepçe 

16/03/2020

Yaşadığımız coğrafyanın takviminde her gün, bir 

acıyla, trajediyle hatırlanır olmuştur. En az yüz-

yıldır, gün geçmiyor ki bir darbe, bir suikast, bir 

katliam, bir savaş, bir zulüm, bir göç yaşanma-

sın. Eşsiz zulümler, işkenceler, yıldırmalar, işgal-

ler, katliamlar bu toprakların neredeyse kaderi 

olmuştur. 

16 Mart da, Halepçe’de ümmete yapılan zalim, 

vahşi bir katliamla tarihte yerini almıştır. 32 yıl 

önce, Irak’ın kuzeyinde bulunan Halepçe’de ze-

hirli gaz bombardımanıyla bir katliam yapıldı. 

Saldırıda çoğu kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere 

yaklaşık 5 bin masum insan öldürüldü. 

Bu katliam Hama’da, Srebrenitsa’da, Doğu Tür-

kistan’da, Arakan’da, Filistin’de, Halep’te olduğu 

gibi, zalimlerin insanlara, özellikle Müslümanlara 

karşı ve onlar üzerinden bütün mazlumlara ne 

kadar acımasız olduklarını, olacaklarını göster-

miştir, göstermektedir. Halepçe’de olanların bir 

benzeri Halep’te, Guta’da, idlib’de olmuştur, ol-

maktadır. 

metnimiz, tarihsel sözleşmemiz, varoluş mani-

festomuzdur. 

Açlığın, yoksulluğun, hastalıkların, ölümlerin 

düşman zulmüyle yan yana, kol kola gezdiği o 

imkânsızlık zamanlarında, istiklalinden, istik-

balinden, bayrağından, ezanından, birliğinden 

taviz vermemiş olan milletimiz, emperyalizmin 

bölgemizde her gün bir yeni esaret ve yeni bir 

vesayet kurgusu denediği saldırıları karşısında 

gerekirse İstiklal Marşı’nı yeniden yazmayı göze 

alarak asla pes etmeyecektir. İstiklal Marşı yaz-

mak demek, iman için, onur için, gelecek nesiller 

için kan, ölüm, ateş denizinden geçmek, geçme-

yi göze almak; çocuklarımızın geleceği, mutlu-

luğu için bugünümüzü ve canımızı feda etmeyi 

göze almak demektir. Bir hilal uğruna güneşler 

batırmaktır. İstiklal Marşı’nı tekrar yazmayı te-

menni etmeyiz lakin bilinmelidir ki, hür iradesiy-

le bağımsız ve onurlu yaşamak bu marşı yazma-

yı göze alanların hakkıdır. 

Bugün çevremizde kurgulanıp sahnelenen ve 

doğrudan Türkiye’nin bekasını da tehdit eden 

sıcak gelişmeler, İstiklal Marşımızı yazdıran bi-

linci kuşanmayı zorunlu kılmaktadır. Medeniyet 

coğrafyamızın alçakça, acımasızca savaş ve te-

rör saldırılarıyla sarılıp işgal edilmesi, fesat ve 

nifak tohumları ekilerek ülke ve toplumların bö-

lünüp parçalanması, insanların kıyım ve katliama 

uğraması, yurtlarından kitlesel göçe zorlanması, 

yüzyıl sonra yeniden istiklal savaşını vermeye 

mecbur kaldığımız zamanın belli başlı şartlarına 

benzer bir durum ortaya çıkarmaktadır. 

Son olarak, 15 Temmuz ihanetiyle içeriden, Irak, 

Suriye, Mısır, Libya ve Akdeniz meseleleriyle dı-

şarıdan sınandığımız gelişmelerle Türkiye kuşa-

tılmak, özgürlüğümüze darbe indirilmek isten-

mektedir ama bilinmelidir ki, yedi düvele haddini 

bildiren millî ruh ve özürlük aşkı, İstiklal Marşı ile 

yaşanılır kılınmaya devam etmektedir, edecektir. 
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Çanakkale Zaferi tarihimiz için bir 
destan, gelecek nesiller için ilhamdır

17/03/2020

Tevhidi kanıyla kurtaran, tarihe bile sığmadığı 

için ebediyete taşınan, vurulup yatarken melek-

lerin tertemiz alınlarından öptüğü ecdadımız, 

İslâm’ı boğmak, vatanımızı işgal, milletimizi esir 

etmek isteyen emperyalistlere karşı gösterdiği 

insanüstü direnişle, sadece tarihin şanlı sayfala-

rında altın harflerle yerini almakla kalmamış, ge-

lecek nesillere üzerinde onurla yaşayacakları bir 

vatan armağan etmiştir. 

Çanakkale’de hiçbir silah ve teçhizat gücünün 

kırmayı başaramadığı, tarihte eşine az rastlanan 

destansı direniş, askeri bir zafer olmakla birlik-

te, bir milletin ezeli kahramanlığının sembolik 

ifadesi, topyekûn var olma mücadelesi olması 

bakımından da önemlidir. Çanakkale, izzet için-

de ölümü zillet içinde yaşamaya yeğleyen asil 

ruhun verdiği ‘İstiklal Mücadelesi’ ateşinin bir 

daha sönmemek üzere tutuşmasıdır. Çanakkale, 

aynı zamanda medeniyetler çarpışmasının veya 

yüzleşmesinin de en canlı, ibretlik görünümüdür. 

Orada ahlaklar, anlayışlar, değerler, tarihin ve in-

sanlık vicdanının huzurunda birbirini test etmiş, 

yüzleşmiştir. Dünya bir kez daha hak ile batılı, 

yalanla hakikati, zulümle adaleti, zorbalıkla mer-

hameti, barbarlıkla insanlığı, ölümle hayatı aynı 

kare içinde mukayese edebilmiştir. Çanakkale, 

nice anaların evlatsız kaldığı fakat kibrin tevazu-

ya, kuvvetin hakka, zorbalığın imana, emperya-

lizmin özgürlük iradesine diz çöktüğü bir savaş-

tır. 

Dünyayı sömürgeleştiren Batı’nın merkez güç-

leri, modern kapitalist yayılmacılıkları ve küre-

sel çıkarları için boğazlardan geçip müttefik-

leri Rusya’ya yardım etmek, Osmanlı’yı yıkmak 

amacıyla, o zamana kadar görülmemiş bir ittifak 

Dün Halepçe’ye sağır ve seyirci kalan dünya, bu-

gün Suriye’deki kimyasal bombalarla yapılanları 

da dâhil, katliamları, sürgünleri, göçleri önleme 

noktasında hemen hiçbir ciddi irade de niyet de 

ortaya koymamıştır, koyamamaktadır. Hatta in-

san haklarını ayaklar altına alarak, hayata tutun-

maya çalışan mülteciler, öldürmek dâhil en ağır 

zulüm ve işkencelere tabi tutulmaktadır. Politik 

tutumları, zulüm ve katliama ortak olmak, des-

tek vermektir. Zulüm, yapanın yanına kâr kal-

mıştır. Mazlum, yaşadığı acıların telafisi imkânsız 

kayıplarıyla kalmıştır. 

Önemli olan,açık insanlık suçu olan bu katliam-

ların hesabının sorulmasıdır. Hesap sorulamadığı 

için küresel emperyalist odaklar ve onlardan güç 

alan, cesaret bulan yerli işbirlikçileri, fütursuzca, 

ölçüsüz zulüm ve katliamlarına devam ediyor. 

Aradan geçen bunca zamana rağmen bizim vic-

danımızda ve hafızamızda tüm canlılığını, yakıcı, 

öldürücü etkisini koruyan bu olayı, faillerini, yer-

yüzünde işlenen tüm insanlık suçlarını kesin bir 

dille telin ediyoruz. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, şimdiye kadar olduğu gibi 

bundan sonra da zalime karşı, mazlumdan yana 

gösterdiğimiz duruş ve duyarlılığımız azalma-

yacaktır. Başta terör, darbe ve savaşların sebep 

olduğu kitlesel haksızlıklar olmak üzere, hemen 

her hak ihlalini failleriyle birlikte, bütün dünyada 

en etkili platformlarda gündeme getiriyoruz, ge-

tirmeye de devam edeceğiz.

Hak, emek ve özgürlük mücadelemizin küresel 

etki ve ölçek kazanan örgütlü gücüyle, insanlık 

vicdanını ve adalet arayışını, kitlesel ve kurumsal 

düzeyde harekete geçirme çaba ve çalışmamızı 

kararlılıkla sürdüreceğiz. Dahası, evrensel barış 

ve kardeşlik ikliminin tüm iklimleri sarması için 

bu acıları unutmayacak, unutturmayacak ve ib-

reten gelecek nesillere aktaracağız. 
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gelen nesiller, 15 Temmuz, Afrin ve İdlib başta 

olmak üzere, onların izlerini takip ettiler. 

Güç birliği yapan düşman, zafer rüyaları ile gel-

miş, hezimetin büyük yıkımıyla çökmüş olarak 

gitmiştir. 18 Mart’ta, Çanakkale’de Mehmetçiğin 

ezici bir üstünlük karşısında kesin ve parlak şe-

kilde kazandığı zafer, Osmanlı Devleti’nin uzun 

bir aradan sonra kazandığı ilk büyük zaferdir. 

Mehmetçik, iman dolu göğsünü yüz binlerce 

düşman mermisine siper ederek ateş tufanını 

söndürmüştür. 

Çanakkale Zaferi, bütün dünyanın siyasal, sos-

yal dengesini, denklemini değiştiren en etkili ge-

lişme olmuştur. Bizim içinse İstiklal Harbi’nden 

kurulan yeni devlete, şimdilerde emperyalizmin 

her türlü vesayet ve esaret kumpaslarına direni-

şimizde ilham olmuştur. Çanakkale, millet olma 

bilincimizi tahkim etmiştir. Çanakkale, milleti-

mizin varoluş irade ve direnişini dünyanın hiçbir 

gücünün kıramayacağını göstermiştir. 

Çanakkale, bizi besleyen kök değerlerin geç-

mişteki iftihar tablosu olmasının yanı sıra, ge-

lecekteki cesur atılımlarımıza da eşsiz ilham 

vermektedir, vermelidir. Bu bütün hücreleriyle 

samimi inanç, bu inançlı mücadele, mücadeleyi 

bırakmayan kararlılık bizim rehberimiz olacaktır, 

olmalıdır. Birlik ve beraberliğimizi hedef almaya 

devam eden saldırılara karşı verdiğimiz müca-

delede Çanakkale ruhu, amaçlarımızın, idealimi-

zin güç ve ilham kaynağıdır. Atalarımızın koru-

mak ve bizlere ulaştırmak için uğrunda canlarını 

verdikleri değerleri, biz birlikle, bilgiyle, ilimle, 

teknolojiyle, ahlakla, erdemle, cesaretle güncel-

leyerek daha güçlü bir şekilde yaşatarak zengin-

leştireceğiz. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, Çanakkale ruhunu canlı 

kılmanın, birlik ve beraberlik içinde el ele, gö-

nül gönüle vermek, amaç ve ideal birliği yap-

gücüyle boğaza yanaşmıştır. Bu sırada ‘Hasta 

adam’ diye tabir ettikleri Osmanlı, düşmanın her 

bir hamlesiyle özellikle Trablusgarp ve Balkan 

savaşlarından sonra sarsılarak son direniş sat-

hı olan Anadolu’ya çekilmiştir. Savaşlar sonrası 

yorgun düşen Osmanlı Devleti’nin yeni bir savaşı 

sürdüremeyeceğini ve kazanamayacağını dü-

şünen emperyalistler, kendilerinin hiçbir şartta 

kaybetmeyeceklerine inanmaktadır. Osmanlı’ya 

ebediyen yok edecek son darbeyi indirmek için 

kıyıya yaklaşan zırhlı filolarda zafer partileri, kut-

lamaları bile başlamıştır. 

Önünde hiçbir kuvvetin duramayacağına kesin 

gözüyle bakılan emperyalist güç, karşısında bir 

ordunun iman dolu göğsüyle çelikleşen aşıl-

maz siperlerini bulmuştur. Gelibolu’nun düşma-

na doğru esen rüzgârı tek dişi kalmış canavarın 

vahşi alçaklığını tersine çevirmiştir. 

Tarihe yön verecek rüzgâr Kut’ul Amare’den 

başlayarak tersine dönmeye başlamıştır. Çanak-

kale, bir neslin yok olması pahasına geçileme-

miştir. ‘Çanakkale Geçilmez’, bir varoluş, istiklal 

ve istikbal parolasıdır. Çanakkale geçilmez de-

mek, iman, ahlak, İslam, vatan, ezan geçilmez 

demektir. Bu uğurda bir neslin ölümü göze al-

ması ve şehadete yürümesi, arkasından gelecek 

yeni nesillere istiklalin önemini anlatacak tarihî 

bir mirastır. Böylesine muhteşem bir tarihsel mi-

rasla kendi yurtlarında var olan bir millet, hiçbir 

şartta konjonktürel gelişmelerden yılmaz ve var-

lığı sarsılmaz.

Zaferi kazanan sır, bir yüce hakikate inanmış, 

adanmış olmanın, bütün matematikleri geçersiz 

kılan sonsuz gerçekliğidir. Çünkü onlar ölümsüz-

lüğün tadıyla mest olarak bir kez bile tereddüt 

etmeden ölümün üzerine giden, yüzyıl sonra 

tarihe görkemli bir dönüş yapan nesillerin şeha-

detle beslenen, şehadeti besleyen ruhudur. On-

lar o gün önden şehadete yürüdüler, ardından 
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TBMM, milletin zamanları aşan birliği, bütünlü-

ğü, değerlerinin yaşatılması, ihtiyaç ve beklenti-

lerin karşılanması, varoluş mücadelemizin adresi 

olması bakımından vazgeçilmez önemdedir. 

Kurumsal kimlik ve mahiyet kazanan tam ba-

ğımsızlık ve özgür irade ısrarımızın çocuklarımı-

za armağan edilmesi, milletçe varlık iddiamızın 

geleceğe kök salması idealini içermektedir. İstik-

lal ve özgürlük, çocuklarımız üzerinden gelecek 

nesillere ve çağlara miras olarak bırakacağımız 

en önemli değerlerden biridir. Tarihsel, kültürel 

benlik ve kimliğimizin belirgin niteliğini ifade 

eden bu değerlerin çocuklarımıza kazandırılma-

sında en büyük görev eğitim sistemine düşmek-

tedir. Çocuklar ancak millî, manevi değerlere 

dönerek, tarihini anlayarak, köklerini bilerek ge-

leceğe bakabilir. Çocuklarını ve gençlerini bu bil-

gi ve bilinçle donatmayı başaran milletler ancak 

geleceğe emin adımlarla yürüyebilir. 

İçeriden veya dışarıdan millî iradeyi sınırlamayı 

veya ortadan kaldırmayı amaçlayan her vesayet 

girişimi, bugünümüze ve geleceğimize vurulmak 

istenen bir darbedir. Millet ruhunu ve dinamizmi-

ni etkili yaşatma çabası, millî iradesiyle bütün-

leşen demokratik atılım ve açılımı gerektirmek-

tedir. O nedenle, gerçek karşılığını milletin sine-

sinde bulan millî irade, değişen şartlarda verilen 

değişik tepki biçimleriyle millete kurulan her 

kumpası, her ihaneti reddetmiştir. Öncekilerde 

olduğu gibi, son olarak 15 Temmuz’da millî irade-

sine vurulmak istenen darbelere millet gereken 

cevabı vererek tarihî yürüyüşüne devam etti, 

ediyor. 15 Temmuz’da Meclis’e saldırı olması, sal-

dırının neye, hangi değerlerimize, ideallerimize 

olduğunu ve neyi savunduğumuzu izah etmesi 

bakımından önemlidir.

Küresel ölçekte etkileri olan yoğun, hızlı, hare-

ketli yaşama biçiminin, doğrudan hayatımızı 

kitlesel, küresel ölçekte tehdit etme potansiye-

mak, tek yürek, tek bilek, tek yumruk, tek ses, 

tek nefes, tek vücut olmakla mümkün olacağına 

inanıyoruz. Çanakkale ruhunu yaşamak, yenil-

memek, bıkmamak, usanmamak, yorulmamak, 

pes etmemek, başarmak; vatanımız ve bizim 

için canını feda etmekten çekinmeyen şehitle-

rin nesilleri olarak, kendi çıkarları için vatana ve 

millete ihanet edenlere izin ve fırsat vermemek 

demektir. Anlamını vesayete ve esarete karşı ol-

maktan alan bu ruhu yaşamak, yaşatmak ve ge-

lecek kuşaklara olabildiğince eksiksiz anlatmak 

ve aktarmak millî bir görev ve sorumluluk olarak 

boynumuzun borcudur. 

Çanakkale Zaferi’nin 105. yılında, bu toprakları 

bize vatan kılan şehitlerimizi rahmet ve minnetle 

yâd ediyoruz. 

Milletin vicdanının ve iradesinin 
temsilcisi TBMM 100 yaşında 

22/04/2020

Bir asırlık tecrübeyle kökleşen Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’nin (TBMM) 100. açılış yıl dönümü-

nü, tüm dünyanın bir salgının kuşatması altında 

kaldığı önemli ve kritik bir süreçte kutluyoruz. 

Bu kritik dönem bağımsızlığın, birliğin, beraber-

liğin, paylaşmanın ve dayanışmanın ne kadar 

önemli ve gerekli olduğunu bir kez daha ortaya 

çıkarmıştır. 

23 Nisan 1920, vatanın işgal, milletin yok edil-

mek istendiği zorlu bir dönemde, millî iradenin 

toparlanışına, destansı direnişine ve varoluşuna 

şahitlik ettiği bir tarihtir. Milletimiz, hiçbir surette 

iradesine zincir vurulamayacağını bütün dünya-

ya ilan etmiş, ‘Hâkimiyet milletindir’ düsturuyla 

Meclis’i kurtuluş savaşının karargâhı, istiklal ve 

istikbalimizin sembolü yapmıştır. 
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yüklü dualarıyla varlığımızın vazgeçilmez de-

ğerleridir. Dilimiz ile aklımız arasındaki köprüyü, 

duygumuzla yüreğimiz arasındaki bağı, ruhu-

muzla bedenimiz arasındaki uyumu bize öğre-

ten ve hissettiren onlardır. Manevi değerlerimizi 

içimizde tomurcuklandıran, ruhumuzu terbiye 

eden, fikrimize yön veren, ahlaken olgunlaş-

mamızı sağlayan, örnek nesiller yetiştirilmesin-

de, insanın en meşakkatli döneminde büyük 

sorumluluklar üstlenen annelerimiz toplumsal 

mürebbiyelerimizdir. Hele de günümüzde onlar 

bir taraftan kendi çocuklarını yetiştirirken, diğer 

taraftan kamusal alanda varlık gösteren, üreten, 

her işe yetişme ustalığını sergileyendir. Onların 

yetiştirdikleri çocuklar yarınımızın geleceği, ge-

lecek de annelerimizin emeğidir. 

Güçlü aile bağlarını inşa eden, dillerinden düşür-

medikleri dualarla evlatlarına misyon yükleyen, 

milletin varoluş temellerini ilmek ilmek dokuyan 

annelerimiz toplumsal mayamızı çalan, varlık-

larıyla toplumu ayakta tutan taşıyıcı sütunları-

mızdır. Annelik olgusunun ve duygusunun za-

yıfladığı, anne olmanın neredeyse bir risk olarak 

algılandığı modern toplumlarda annesizlik bir 

duygu yitimi, en saf duyguları taşıyan insanla-

rın eksikliği toplumsal bir öksüzlük hâlidir. Ka-

pitalist düzenin kadınlarımızı nesneleştirmesi, 

sömürmesi, rol çatışmasına sürüklemesi, kariyer 

ve annelik arasında ikilemde bırakması birçok 

bakımdan toplumsal hayata zarar vermektedir. 

Annelik ile çalışmak arasında kalmadan bihak-

kın annelik vazifesini de yerine getirecek, onu 

çalışma hayatının merkezinde de tutacak esnek 

çalışma modeli herkes için doğru olandır. En fay-

dalı çalışma hayatı, anneyi koruyandır. Yoksa bir 

meslek sahibi olmanın bedelini başta çocuklar 

olmak üzere, ailenin ve toplumun ödediği bir ça-

lışma hayatı uzun vadede hepimizin zararınadır. 

Annelik duygusunun ne kadar köklü ve güçlü ol-

duğunu zor dönemlerde, kriz anlarında ve tehli-

li de taşıdığını, yaşadığımız KOVID-19 salgınıyla 

birlikte tecrübe ettik, ediyoruz. Şu anda insanlık 

kendi aralarındaki siyasi, ideolojik çekişme ve 

çatışmaları bir kenara bırakarak, enerjisini ha-

yatta kalmak için seferber eder olmuştur. Bütün 

ülkelerin ve insanların tehdit altında olduğu dün-

yada, millî varlığın, irade ve kimliğin, medeniyet 

değeri olarak ötekinden ayrışarak değil, ötekiyle 

yardımlaşarak anlamlı ve saygın olacağı bir kez 

daha anlaşılmıştır. Esasen tam da bu anlayış-

la milletimiz, tarihi boyunca ulaşabildiği bütün 

coğrafyalara barışın, hoşgörünün, yardımlaşma-

nın nimet ve esenliğini taşımıştır. 

Ülke ve millet olarak mazlumların yardımcısı ve 

dert ortağıyız. Salgınla mücadele etmekte zorla-

nan ülkelere yapılan yardımlar bir kez daha gös-

termiştir ki, dili, dini, coğrafyası ne olursa olsun 

en zor zamanlarında mağdur ve mazlumların ya-

nında olan milletimiz ve temsil ettiğimiz mede-

niyetimiz dayanışmanın en büyük adresidir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, birliğimizi, bütünlüğümü-

zü koruyarak dünyaya el uzatmaya çalıştığımız 

bu zor günleri tarihe kaydederek, bu yılki 23 Ni-

san Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ev-

lerimizde karşılayacağız; TBMM’nin çağrısıyla 

İstiklal Marşımızı bu kez evlerimizde aile fertle-

riyle okuyacağız ve bağımsızlığımızın sembolü 

ay yıldızlı bayrağımızı balkonlarımızda dalgalan-

dıracağız. 

Çocuklarımız yarının geleceği, 
gelecek annelerimizin emeği 

09/05/2020

Annelik, tüm canlılar için şefkatin, merhametin, 

fedakârlığın, karşılıksız vermenin, esirgemenin 

en somut ifadesi olan yüce bir değerdir. 

Onlar, sevginin en saf hâliyle, merhamet kuşan-

mış yürekleriyle, sabır dolu gönülleriyle, umut 
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19 Mayıs, milletimizin, güç birliği yapan emper-

yalist devletlere karşı, “ümitsizlikten sonra nice 

ümitler, karanlıkların sonunda nice güneşler var” 

diyerek, yeni bir canlanış ve şahlanışla tam ba-

ğımsız ve özgür olarak yaşama kararlılığının bü-

tün dünyaya fiilî olarak ilan edilmesidir. İstiklal 

ve istikbalimizi kazanmak, Gazi Mustafa Kemal 

öncülüğünde organize olan bu cesur, onurlu 

başlangıçla birlikte, millî iradenin peş peşe ger-

çekleştirdiği kongre, girilen savaşlar ve kazanı-

lan zaferlerle mümkün olmuştur. 

Millî mücadelenin başlatıldığı bu tarihte kutlanı-

lan bugün, gençlere armağan edilen bu bayram, 

aslında ‘geleceğin mimarı, başarının teminatı’ 

olma sorumluğunun emanet edilmesidir. Genç-

ler, bir ülkenin hazinesi, gelecekteki gücü, ufku 

ve umududur. Toplumsal değerlere yönelik bilin-

ci yüksek, istiklale meftun ve istikbal hedefleri 

olan bir gençlik, bir milletin en büyük güvence-

sidir. 

Gençlerimizin aldığı eğitim, gördüğü öğretim, 

kişisel çabalarıyla elde ettiği donanım başarıya 

giden en etkili yoldur. Yerel değerleri kuşanmış, 

millete aidiyeti yüksek, evrensel ilkeleri kendine 

ufuk edinmiş, çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve 

yetkinliğe sahip bir gençlik, ülkemiz için ufuktaki 

aydınlık olacaktır. 

Nesillerimizi hayata hazırlayacak, onların örnek 

birer insan olmasını sağlayacak eğitim sistemi 

en büyük yatırım aracıdır. Millî ve manevi değer-

leri içselleştirmiş bir gençlik yetiştirmenin ne ka-

dar önemli olduğu, kriz dönemlerinde çok daha 

iyi anlaşılmaktadır. Çanakkale’de, Sakarya’da, 

Dumlupınar’da mevzi alan, 15 Temmuz’da dar-

becilerin karşısına dikilen gençlerimiz bunun en 

güzel örneğidir. Kovid-19 salgını nedeniyle için-

den geçtiğimiz bugünler, insan olmanın, insan 

yetiştirmenin ve insan kalmanın ne kadar önemli 

olduğunu, her şeyin güç ve imkân olmadığını, 

ke durumlarında ayan beyan müşahede ederiz. 

Bugün yoksulluğun da, katliamın da, savaşın da, 

mülteci durumuna düşmenin de, ülkeyi sığınma-

cı olarak terk etmenin de en büyük acısını an-

neler çekmektedir. İşte bugün çocuk hasreti ve 

umut yüklü yürekleriyle Diyarbakır’da evlat nö-

beti tutan analarımız en müşahhas örnektir. Di-

yarbakır’da acısını nöbete dönüştüren, gözyaş-

larına bütün milletin ortak olduğu analarımızın 

duasına ‘âmin’ diyor, beklentilerinin hepimizin 

umudu olduğunu ifade ediyor, onlara selam ve 

dualarımızı gönderiyoruz. 

Annelerimizin hatırına savaşları durdurmak, hiç-

birinin evlat hasretine düşmesine sebep olma-

mak, yüreklerindeki eksiklik duygusunu ortadan 

kaldıracak, yoksunluğa ve yoksulluğa son ve-

recek adımları atmak, terör belasını yeryüzün-

den silmek, ahlaki yozlaşmayla ve bağımsızlık 

girdaplarında çocuklarımızın ellerimizden kayıp 

gitmelerini önlemek, çocuk işçiliğini bitirmek 

hepimizin ödevi ve görevi olmalıdır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, insanlığa müjde olacak 

yeni bir medeniyet idealinin, annelerimizin du-

aları, bize aşıladıkları duyguları, geleceğe ha-

zırlayan maharetli elleriyle inşa edilebileceğine 

inanıyor; bize şefkatiyle yön, desteğiyle güç ve-

ren tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, 

şükranlarımızı sunuyoruz. 

Gençler geleceğimizin mimarı, 
yarınlarımızın teminatıdır

18/05/2020

19 Mayıs 1919, ülkemizin ve milletimizin gelece-

ği için bağımsızlık meşalesinin ateşlendiği, millî 

mücadeleye giden yolda ilk adımın atıldığı ve 

umudun yeniden canlandırıldığı tarihî bir adım-

dır. 
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sosyal yardımlaşma, dayanışma, sahiplenme ve 

birlikte var olma duygumuzu canlı ve diri tutu-

yor. 

Kovid-19 salgını sebebiyle Ramazan Bayramı’nı 

evlerimizde geçirecek olsak da kardeşliğimizin, 

birlik ve beraberliğimizin mesafelerle engellene-

meyecek nitelikte, gönülden gönüle ulaşan bir 

bağ olduğunu biliyoruz.

Bu mübarek günde her ne kadar yan yana gele-

mezsek de, kucaklaşamazsak da, büyüklerimizin 

ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpmek-

ten mahrum kalıyor olsak da eve sığdırdığımız 

bu mahzun bayramımızın müjdeli günlerin ha-

bercisi olmasını temenni ediyor; milletimize ve 

İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyoruz. 

Millî iradeyi hedef alan 27 Mayıs 
darbesini kınıyoruz 

27/05/2020

27 Mayıs 1960 darbesini 60. yıl dönümünde 

bir kez daha kınıyor, millet iradesinin temsilcisi 

olarak Hakk’ın rahmetine kavuşan Adnan Men-

deres, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’yu 

rahmetle anıyoruz. 

Demokrat Parti (DP), 1946’da Türkiye’nin çok 

partili hayata geçmesinin ardından 1950’de al-

dığı oy oranıyla tek başına iktidara geldi ve ik-

tidarda kaldığı süreç boyunca da hem demok-

rasiyi sağlamlaştırdı hem de atılımlarıyla büyük 

Türkiye idealinin de ilk nüvelerini verdi. Ancak 

buna rağmen DP’nin kesintisiz 10 yıllık iktidarı-

nın son dönemlerinde, ülkede gerilim ve kaos 

oluşturmak için bazı mahfiller sürekli çalıştı. 

Bazı subayların oluşturduğu Milli Birlik Komitesi, 

“DP’nin ülkeyi gitgide bir baskı rejimine ve kar-

deş kavgasına götürdüğü” iddiasıyla 27 Mayıs’ta 

sabaha karşı darbe yaptı. Böylelikle eşi benzeri 

her şeyin insanla başladığını çok net bir şekilde 

ortaya koymuştur. İmkânı insan ve imanla birleş-

tirenler, salgın sürecini daha iyi yönetirken, im-

kânı insanla buluşturamayanlar, güçlü olmaları-

na rağmen sınıfta kalmıştır. 

Gençlerimizi korumamız gereken bir başka sal-

gın daha var. Dijital platformlar, bazı ahlaksız 

kanallar, güya şöhret olarak sunulan, tek serma-

yesi ahlaksızlığı olan tiplemeler üzerinden ailevi 

değerlerimize saldırı yapılıyor, çocuklarımızın 

dimağına zehir zerk ediliyor, toplumsal çökü-

şün ağları örülüyor. Bu salgına hep birlikte karşı 

durmalı; milletimizin millî ve manevi değerlerini, 

güzel hasletlerini gençliğimizin en büyük serma-

yesi yapmalıyız. 

Eğitim-Bir Sen olarak, tarih ve millet şuuru yük-

sek, değerlerine bağlı gençler yetiştirmenin, en 

başta biz eğitimcilerin sorumluluğu olduğuna 

inanıyoruz. Tarih boyunca birlik, beraberlik ve 

kardeşlik duyguları içerisinde olmuş, imkânsız-

lıklarla kuşatılmış olsak bile iman dolu göğsüyle 

her zaman bir çıkış olduğuna inanan, her zaman 

şehitleri ve gazileriyle destan yazan bir milletiz. 

Gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Ata-

türk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik 

ediyoruz. 

Gönüllerimiz bir, bayramımız 
mübarek olsun

23/05/2020

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem 

azabından kurtuluş olan Ramazan ayında tut-

tuğumuz oruçların, yaptığımız ibadetlerin, ver-

diğimiz sadakaların benliğimizin arınmasına, gö-

nüllerimizin saadet, nefsimizin sükûn bulmasına 

vesile olmasını diliyoruz. 

Ramazan ayı, gelişiyle birlikte hayatımızdaki bir-

çok değeri ihya ediyor, bazı güzel alışkanlıkları; 
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etkisi büyüktür. Bu nedenledir ki Türkiye’nin bu 

ülkede yaşayan vatandaşlarına eğitim-öğretim 

sunma azmi ve kararlılığı bugüne kadar kolaylık 

ve karşılık görmüştür. 

Eğitim ve öğretim hakkı, temel insan hakların-

dan olup uluslararası ilişkilerin ve politikanın 

arenası haline getirilmemelidir. Aynı inancı ve 

değerleri paylaşan iki ülke ve halkı arasındaki 

bağlar, gündelik politikanın çok ötesinde derin 

tarihsel ve kültürel köklere sahiptir. Ancak Suu-

di Arabistan hükümetinin Mekke ve Medine’deki 

Türk okullarını kapanma tehlikesiyle karşı kar-

şıya bırakan kararı, ülkelerimiz ve insanlarımız 

arasındaki dostluğa ve kardeşliğe kalıcı hasar 

verme potansiyeline sahip, son derece hatalı ve 

yanlış bir karardır. 

Suudi Arabistan hükümeti, ülkesinde misafir et-

tiği Türk vatandaşlarını eğitim ve öğretim görme 

haklarını gözeterek, bu hatalı kararını gözden 

geçirmeli; sağduyulu davranarak diplomatik açı-

dan yanlışlığı bir yana insanî değerler ve kültürel 

birliktelik açısından iki ülke insanının da vicda-

nına dokunacak bu yanlış adımını geri almalıdır. 

Eğitim çalışanlarının yetkili sendikası ve Türki-

ye’nin eğitim alanındaki en büyük sivil toplum 

kuruluşu olarak, iki ülkenin diplomasi yoluyla bu 

sorunu aşacağına inanıyor; konunun muhatap-

larına, sorunun iki ülke arasındaki ilişkilere zarar 

vermeden uzlaşı ekseninde çözümü için gerekli 

adımları atmaları çağrısında bulunuyoruz. 

Başbağlar katliamı hâlâ derin bir 
yaradır 

04/07/2020

5 Temmuz 1993’te meydana gelen, Türkiye’nin 

yakın tarihinin en acı ve derin yaralarından biri 

olarak kayda geçen Başbağlar katliamı hâlâ ay-

görülmemiş bir hınç, zulüm, işkence, hüzün ve 

yargısız infazlar başlamış oldu. 

Türkiye’ye büyük acı yaşatmaya kodlanan askeri 

vesayetin sahipleri, yalanlar ve iftiralarla millî ira-

deyi kafese aldı, en büyük insanlık suçunu işledi. 

27 Mayıs’tan sonra kurulan düzmece mahkeme, 

Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fa-

tin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polat-

kan’ı darağacına gönderdi, Cumhuriyeti vesayet 

rejimine dönüştürdü. Hukuk katledildi, demok-

rasi ayaklar altına alındı, millet iradesinin üzeri-

ne ipotek konuldu. Demokrasi tarihimiz bir kez 

daha kirletildi. 

Millî iradeye karşı yapılmış tüm suikastların anası 

ve kaynağı olan 27 Mayıs darbesini bir kez daha 

kınıyor, milletin bir daha böylesi kara günler ya-

şamamasını temenni ediyoruz. 

Suudi Arabistan, Türk okulları 
konusunda sağduyulu davranmalıdır

25/06/2020

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, bir yan-

dan yaşadıkları ülkelerdeki sosyal ve kültürel ya-

pıya uyum sağlamaya çalışırken bir yandan da 

kendi kültürel değerlerini korumaya çalışmak-

tadırlar. Millî Eğitim Bakanlığı ile Maarif Vakfı’na 

bağlı yurt dışında kurulu bulunan okullar, vatan-

daşlarımızın millî ve kültürel değerlerinin koru-

narak gelecek kuşaklara aktarılmasındaki en 

önemli araçlardır. 

Bu çerçevede çok sayıda okulun bulunduğu ül-

kelerden biri de uzun yıllardır Türkiye Cumhuri-

yeti vatandaşlarının çalışmak için tercih ettikleri 

Suudi Arabistan’dır. Bunda iki ülkenin aynı me-

deniyet değerlerini paylaşan, aynı coğrafyanın 

kültürel özelliklerine sahip olan ve ekseriyetle 

aynı inancı paylaşan insanlardan oluşmasının 
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ne olursa olsun başkasını yok etmek üzerine bir 

varlık inşa etmez, etmemiştir. Hepsinin acısı on-

larca yıl sonra bugün bile milletçe içimizi yak-

maktadır. 

İnsanımızın ölümü üzerinden hesap yapan kan-

lı odakların bir daha herhangi bir vahşete cüret 

edememeleri için Başbağlar, Sivas Madımak 

Oteli olayları ve bütün faili meçhullerin kararlılık, 

titizlik ve ciddiyetle araştırılması, sadece ger-

çeklerin ortaya çıkması adına değil, toplumsal 

barış ve adaletin tesisi için de gereklidir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, bu katliamları, katliamlara 

yol açan şiddet ideolojilerini reddediyor, yapan-

ları da lanetliyoruz. Milletçe bu katliamın sebep 

ve sonuçlarından çıkardığımız derslerle bir daha 

böyle acılara yol açacak ortamlara imkân veril-

memesini temenni ediyoruz. 

Kanayan yara: Srebrenitsa

10/07/2020

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’daki en bü-

yük soykırım olan Srebrenitsa katliamının üze-

rinden 25 yıl geçti. Kanayan yara Srebrenitsa 

hafızalardan silinmedi. Sadece birkaç gün içinde 

en az 8 bin 372 Boşnak’ın katledildiği Srebrenit-

sa’da şimdiye kadar 6 bin 500 kurbanın kimliği 

tespit edilebildi. 

11 Temmuz 1995’te Bosna-Hersek/Srebrenit-

sa’da, üstelik Birleşmiş Milletler’in (BM) ‘Güvenli’ 

ilan ettiği bölgeye sığınmış silahsız, çaresiz 8 bini 

aşkın Boşnak’ın dünyanın gözü önünde katledil-

mesinin kanlı ve gözü yaşlı hatırası, dünyanın 

hiçbir yerinde bir daha soykırım yaşanmaması 

için ibret vesikası olarak akıllarda tutulmalıdır. 

BM’de Barış Gücü olarak görevli Hollandalı as-

ker ve komutanlar, kendilerine sığınan binlerce 

dınlatılmayı beklemektedir. Erzincan’ın Kemaliye 

İlçesi’ne bağlı Başbağlar Köyü’nde teröristlerce 

33 vatandaşımız katledilmiş, 27 yıldır maalesef 

adalet tesis edilmemiştir. 

Katliam, bir akşam vakti, ezan okunurken çok 

sayıda eli kanlı PKK’lı teröristin köyü basması, 

ezan okunduğu sırada camiye girerek cemaati 

zorla dışarı çıkarmasıyla başlamıştır. Dışarı çıka-

rılanlar ve seçilerek evlerinden alınıp köy mey-

danına getirilenler kadın, erkek, yaşlı, çocuk de-

meden kurşuna dizilmiş, daha sonra evleri ateşe 

verilmiş, bir köy haritadan silinmek istenmiştir. 

214 ev, okul ve camii yakılıp yıkılmıştır. Bu vah-

şet, milletin vicdanında derin bir yara açmıştır. 

Bu alçak terörün, üç gün önce Sivas’ta Madımak 

Oteli ve çevresinde yaşanan olaylarda 37kişinin 

öldürülmesinin intikamı gibi gösterilmeye çalı-

şılması, milletimizi karşı karşıya getirme kurgu-

sudur. Bu vahşetin failleri, onları kullanan derin 

yapılar açığa çıkarılmamış, yargılanmamıştır. Fa-

illerin hak ettikleri cezayı almaları yönünde ciddi 

bir adımın atılmamış olması milletin yarasını de-

rinleştirmiş, acısını katmerleştirmiştir. 

2 Temmuz 1993’te Sivas’ta çıkan olaylarda 37 

kişinin hayatını kaybetmesi, Başbağlar’da33 

masumun katledilmesi olaylarının birbiriyle iliş-

kilendirilerek servis edilmesi, gizli bir elin mil-

letimizin birlik ve bütünlüğüne kastettiğini, bu 

suikastlarla kardeşliğimizi yok etmek istediğini 

göstermektedir. 

Engin medeniyet tecrübesini, derin tarihî bilinç 

ve birikimini Anadolu irfanı ve vicdanı olarak 

yaşayan milletimiz, sağduyusu ile kardeş kav-

gası çıkarmayı amaçlayan bu alçak kışkırtmaya 

imkân ve fırsat vermeyerek tezgâhı bozmuştur. 

Kaybettiğimiz bütün canlar bizimdir. Fesat ve 

ihanet odaklarının olumsuz etkisi olmaksızın 

bu memleketin hiçbir evladı, görüş ve kökeni 
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mıştır. BM, o günden bu yana dünya güvenliği-

nin teminatı olma vasfını şeklen bile kaybetmiş, 

dahası zulme karşı insan haklarından yana bir 

sığınak olmaktan kesinlikle çıkmıştır. Gazze’den 

Arakan’a, Doğu Türkistan’dan Suriye’ye, özellik-

le Müslümanları hedef alan sistematik zulüm ve 

katliamlara destek vermeyi adeta politika hâline 

getirmiş gözüken BM, mevcut işleyişiyle bizzat 

kendisi sorun hâline gelmiştir. 

Aliya İzzetbegoviç önderliğinde hak ve özgür-

lükleri uğruna direnen Boşnaklar, kendilerine 

reva görülen zulüm ve tecavüzlere aynı veya 

benzer karşılık vermeyerek bütün dünyaya in-

sanlık, medeniyet ve adalet dersi vermiştir. Ta-

rihte birçok örneği görülen bu asil tutum, kuş-

kusuz Müslümanların insan, hayat ve medeniyet 

tasavvurundan kaynaklanmaktadır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, ‘unutulan soykırım tek-

rarlanır’ bilinciyle bu katliamı unutmayacak, 

unutturmayacağız. Bir daha böyle derin acıla-

rın yaşanmaması için zulme hep karşı çıkacak, 

zalimden hesap sorulması için takipçi ve ısrarcı 

olacak, hiçbir masumun katledilmemesi için top-

lumsal duyarlılığı diri tutacağız. 

86 yıllık zulüm bitti, Ayasofya’nın 
cami olduğu hukuken tescil ve teyit 
edildi 

10/07/2020

Ayasofya’nın cami vasfını ve vakfiyesini yok sa-

yan gayri hukuki 1934 tarihli Bakanlar Kurulu ka-

rarının Danıştay tarafından iptali; hakikatin ika-

mesi, hakkın iadesi, haksızlığın, hukuksuzluğun 

izolesidir. 

Bu karar, milletin 86 yıldır kanayan yarasının 

kapanmasına, bir caminin cemaatine yeniden 

kavuşmasına, fethin hukukunun korunmasına, 

çaresiz, silahsız sivili korumayıp katillere teslim 

etti. Ratko Mladiç’in emriyle, 5 gün boyunca sü-

ren katliamda, sonradan teşhis edilmesin diye 

maktuller parçalanıp yakıldıktan sonra toplu 

mezarlara gömüldü. Yıllar sonra yerleri tespit 

edilen toplu mezarlarda bugüne kadar bulunup 

teşhis edilen 6 bin 500 şehit, Potoçari Anıt Me-

zarlığı’na defnedildi. Katliamın baş sorumluların-

dan Slobodan Miloşeviç, Lahey’de Savaş Suçları 

Mahkemesi’nde yargılanırken, 2006’da hayatını 

kaybetti; diğer suç ortağı ‘Bosna Kasabı’ diye 

ünlenen Ratko Mladiç, aynı mahkeme tarafından 

müebbet hapse mahkûm edildi. 

Bu vahşet, II. Dünya Savaşı’ndan sonra, tari-

he, Avrupa’da işlenmiş en büyük katliam ola-

rak geçmiştir. Bu katliam, çağdaşlık, modernlik, 

demokrasi maskesi ardına gizlenen ahlaktan, 

insanlıktan, vicdandan, medeniyetten nasipsiz 

alçaklığın, üstelik adalet, insan hakları ve barış 

için koruyucu sorumluluğu olan BM güçlerini de 

suçuna ortak ederek yaptığı zalimlikten başka 

bir şey değildir. Her seferinde insan hakları, ba-

rış ve özgürlüklerden dem vuran Batı, gerçekte 

samimiyetsiz olduğunu, bilinçaltında kendisi dı-

şında ‘öteki’ gördüğü herkese ölümcül bir nef-

ret ve şiddet besleyip büyüttüğünü bu vahşet 

üzerinden bir kez daha göstermiştir. Materyalist 

Batı’nın elbirliği ile Srebrenitsa’da katledip me-

zara gömdüğü aslında kendi izanı, vicdanı, ruhu 

olmuştur. Öldürdüğü her masum insanın yere yı-

kılışında çöken, Batı’nın ırkçı, bağnaz, saldırgan 

insanlık ve uygarlık anlayışı olmuştur. Srebrenit-

sa’da biz bedenen öldürüldük; yepyeni ruhlarla 

bin umut, bin ufuk olup tekrar diriliriz, diriliyo-

ruz. Batı ise hayata ve insana ilişkin tüm iddiala-

rından vazgeçerek intihar etmiştir. 

Müslümanları yok etmeyi amaçlayan kalleş, ka-

ranlık, kirli planlara alet ve aracılık eden uluslara-

rası kurum ve kuruluşlar, insanlığın güven duygu-

sunu, iğrenç ve aleni bir istismarla kötüye kullan-
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la Ayasofya asli hüviyetine, millet de camisine 

kavuşmuştur. Ayasofya üzerinden milletimizin 

değerleri üzerinde tesis edilen vesayet havası 

dağılmış, hürriyete vurulan prangalar parçalan-

mıştır. 

Karar, milletin Ayasofya Camii üzerinden Tür-

kiye’nin egemenliğine kasteden dayatmalara 

boyun eğmeyen kararlılığını hukuken de tespit 

ve tescil etmiştir. Dahası, bu kararla, İstanbul’un 

fethini “işgal” gören ve göstermeye yeltenenler; 

“Zulüm 1453’te başladı” diyerek tarihi tahrif, fet-

hi tahkir, fetih ruhunu tahfif edenlerin hevesleri 

kursağında kalmıştır. 

86 yıllık yanlış hesap 567 yıllık hakikati sileme-

miş, yanlış hesap millet iradesine çarpıp Danış-

tay’dan geri dönmüştür. 

Millet camisine, cami ise milletine kavuşmuş, 

mağdurluk ve mahzunluk sona ermiştir. Fatih’in 

iradesine ve fetih hukukuna uygun olarak Aya-

sofya’nın cami olduğunu, müze vasfının hüküm-

süz ve hukuksuz olduğunu tescilleyen ve Aya-

sofya Camii’ni asli hüviyetine kavuşturan Da-

nıştay kararına ek olarak Ayasofya’nın yeniden 

cami olarak ibadete açılmasına yönelik kararı 

imzalayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan’a milletimiz adına teşekkür ediyoruz.  

Eğitim-Bir-Sen olarak, üyelerimizin çelik irade-

siyle Ayasofya Camii konusunda milletimizle 

birlikte ortaya koyduğumuz direniş ve iradenin 

hakkaniyetle neticelenmesinin haklı onur ve gu-

rurunu milletimizle birlikte yaşıyor; 86 yıldır Aya-

sofya Camii için mücadele eden herkese ve her 

kesime minnettarlığımızı ifade ediyor, Danıştay’ı 

86 yıllık zulme son veren adil kararı nedeniyle 

alkışlıyoruz. 

Bir kez daha haykırıyoruz: İstanbul fetih şehri-

dir; fatihi Sultan Mehmet’tir ve elbette Ayasofya 

camidir…

fethedenlerin emanetine sahip çıkılmasına dair 

hukuki zemindir. Kararı tıpkı milletimiz gibi ba-

ğımsızlığın tescili yönüyle gurur, tarihe ve kadi-

me sahip çıkılması yönüyle de onur vesikası ola-

rak kabul ediyoruz. 

Bir çağı kapatan fethin ve o fethe komutanlık 

yapan Fatih’in emanetinin gereği yerine geti-

rilmiş, tarihî nitelikteki bu kararla Ayasofya’nın 

müze yapılmasıyla başlayan esaret dönemi sona 

ermiştir. Bizleri ziyadesiyle memnun etmiş tarihi 

bir karardır. 

Milletin nezdinde, gözünde, kararında ve ira-

desinde “müze” vasfını hiç kazanmayan cami 

vasfını da hiç kaybetmeyen Ayasofya; kendi 

gerçeğinden kopuk, milletin iradesinden uzak, 

bağımsız devlet perspektifiyle uyumsuz bütün 

gereksiz isimlerinden, vasıflarından, sınırların-

dan, yasaklarından arınmış ve gerçekte olduğu 

gibi hep olması gerektiği gibi cami olarak millete 

ait ve milletin hizmetine matuf olarak özgürlü-

ğüne ve hakikatine kavuşmuştur. 

Kararın icrası için gecikilmemeli ve Ayasofya Ca-

mii’nin bir bütün olarak millete ait olduğuna ait 

tescil bir an önce gerçekleşmelidir. O tescil, mi-

narelerinden ezanın, mihrabından, minberinden, 

kubbesinden, fethin onurunu yüklenen gövde-

sinden çağlar ötesinden ve öncesinden gelen 

hakikatin sesinin yükselmesidir. 

Danıştay’ın kararı böylece milletin kararını ilam 

ve ilan etmiş; Ayasofya Camii konusunda alınmış 

müze kararının, bizim de ifade ettiğimiz şekilde, 

hukuka değil keyfîliğe dayandığı hakikatinin de 

tespitidir. Danıştay’ın kararıyla hukuk ve tarihî 

gerçeklik sosyal hayatla uyumlu hâle gelmiş, Fa-

tih’in vasiyeti ve vakfiyesinin gereği yapılmıştır. 

Sonuçta karar Ayasofya’nın cami olduğunun 

tescili, vakfiyesinin teyidi, millet iradesinin ve 

hukukun gereğinin yerine getirilmesidir. Karar-
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Darbenin ilk başladığı saatlerde Genel Başkanı-

mızın çağrısıyla bütün teşkilatımızla organize bir 

şekilde, kadın erkek, yaşlı genç milletimizle bir-

likte mevzide yerimizi alır gibi alanlara aktık; mi-

narelerden okunan selalarla milletimizin varoluş 

kararlılığının coşkusu ve direnciyle tankın önüne 

yattık, namlulara göğsümüzü dayadık, hainlerin 

silahlarına karşı masumların cesaretiyle bütün 

hesapları bozduk. Yüzyıllardır bu topraklarda ni-

çin var olduğumuzu dosta ve düşmana o gece 

bir kez daha gösterdik.

Dünyanın dört bir yanında masumların ve maz-

lumların duasını alırken, küresel odakların ve iş 

birlikçilerinin yüreklerine korku saldık. Dünyanın 

unuttuğumuzu sandığı tarihsel misyonumuza 

duygu olarak yeniden döndük, misyonumuza 

sahip çıktık, hiçbir denklemin bizi hiçe sayama-

yacağını şehitlerimizin kanı, gazilerimizin cesa-

reti, milletimizin dirayetiyle ortaya koyduk. 

Sendika olarak, özlük mücadelesini özgürlüğü-

müzden bağımsız düşünmedik. Emeğimizin hak 

ettiği değeri alacağı tek yerin vatanımız olduğu-

nu hiç unutmadık. Alın terimizi de kanımızı da 

damlatacağımız tek yerin bu topraklar olduğu 

düşüncesinden hiçbir zaman sapmadık. Örgüt-

lü olmanın hakkını vererek, üyemizi de ülkemizi 

de korumayı en büyük ödev ve görev belledik. 

Şehit düştük, gazi olduk ama ‘bekleyip görelim’ 

demedik; demokrasi nöbetlerinde de milletimiz-

le kol kola olduk. 

İnsan hakları ve özgürlükler söz konusu olduğun-

da kimseye söz söyletmeyen ikiyüzlü Batı’nın di-

line pelesenk ettiği kavramların sadece kendisi 

için geçerli olduğunu, başkalarını hep sömürge 

olarak gördüğünü, istila ve işgal için bu kavram-

ları sinsice kullandığını, o gece darbeyi yaşayan 

ve püskürten milletimizin cesaretine karşı duy-

duğu kayıtsızlıktan bir kez daha anladık. Darbeyi 

ve darbecileri kınamadılar, kınayamadılar. Kendi 

15 Temmuz cesaretle ihanete 
karşı koymanın, direnişle dirilişin 
destanıdır

14/07/2020

15 Temmuz 2016, ülkemizi işgal etmek isteyen 

emperyalist güçlerin içimizden devşirdikleri hain 

kuklalar eliyle bağımsızlığımıza darbe vurmak, 

birliğimizi tarumar etmek, tarihsel misyonumu-

za son vermek için yaptığı kalkışmanın milletin 

güçlü iradesi sayesinde bozguna uğratıldığı ta-

rihî bir gündür. 

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) devletin kıl-

cal damarlarına sinsice sızarak milletin malı olan 

silahları millete doğrultmasının, meşru yönetimi 

saf dışı bırakarak ülkemizi efendilerine peşkeş 

çekme arzusunun, mazlumların son umudu, son 

kalesi Türkiye’nin varlığına kastetmesinin üzerin-

den dört yıl geçti.

15 Temmuz, hiçbir hak, hukuk ve ahlakta sınır 

tanımayan, çıkarları uğruna her şeyi göze alan 

FETÖ ihanet şebekesi; millî ve manevi değerle-

rimizi istismar ederek, dinî vecibelerimizi çıkar 

aracına dönüştürerek, milletin merhametini sö-

mürerek, kökü dışarıda derin bağlantılarından 

aldığı talimatla büyük bir ihanete girişmiş, kendi 

milletine namlu doğrultmuş, kendi ülkesini işga-

le yeltenmiştir. 

Hainler 35 uçakla millete ve kurumlarına bom-

ba yağdırmış, 37 helikopterle masum insanlara 

yaylım ateşi açmış, 74’ü tank olmak üzere 246 

zırhlı aracı vatandaşlarımızın üzerine sürmüş, 3 

gemiyi muhtemel olaylar için hazır bekletmiş, 3 

bin 992 otomatik tüfek kullanarak stratejik ku-

rumlara saldırmış, direnen halkı kurşun yağmu-

runa tutmuştur. 251 vatanperver insanımız şehit, 

2 bini aşkın kahramanımız gazi olmuştur.
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Azerbaycanlı kardeşlerimizin 
yanındayız 

21/07/2020

Zalım övünmesin zülümleriyle,

Bin bir bühtanıyle, bin bir şeriyle,

Hakikat uğruna ölümleriyle

Ölümü kanına çekti şehitler

İnsan insan olur kendi hüneriyle

Millet, millet olur hayır-şeriyle

Toprağın bağrına cesetleriyle

Özgürlük tohumu ekti şehitler.    

(Azadlık Şairi Bahtiyar Vahapzade)

Ülke topraklarının yüzde yirmisi, yirmi altı yıldır 

Ermenistan işgali altında olan kardeş Azerbay-

can’ın Tovuz bölgesine geçen hafta Ermenistan 

silahlı kuvvetleri tarafından asker-sivil ayrımı 

yapılmadan alçak bir saldırı düzenlendi. On iki 

Azerbaycanlı kardeşimizin şehit olduğu çatış-

malarda Ermeni kuvvetleri yüze yakın kayıp ve-

rerek geri çekilmek zorunda kaldı. Aslında bütün 

bu olup bitenler bir sürecin devamı niteliğinde-

dir. Uluslararası sistem tarafından, deyim yerin-

deyse, hep kollanan, zaman zaman da önü açı-

lan Ermenistan’ın Azerbaycan’a dönük katliamla 

sonuçlanan saldırıları doksanlı yıllardan bu yana 

devam etmektedir. Geçmişten bugüne kadar 30 

bin Azerbaycanlı Türk, Ermenistan’ın kanlı sal-

dırıları neticesinde şehit oldu, yakın tarihin en 

büyük trajedilerinden olan Hocalı katliamında 

106’sı kadın, 83’ü çocuk olmak üzere 613 Azer-

baycanlı kardeşimiz ağır işkenceler neticesinde 

şehit edildi.

başkentlerinde bir olay olduğunda topluca yü-

rüyen ülke liderleri Türkiye için tek cümle bile 

kuramadılar. Tam tersine, darbecilerin elindeki 

kanı yıkamak için medyayı kullandılar. 

15 Temmuz’da verilen mücadele bağımsızlığımı-

zın destanıdır.15 Temmuz’da, Çanakkale’de ko-

yun koyuna yatan şehitlerimizin miras bıraktığı 

birlik ve beraberlik milletimizi tek bir gövdeye 

dönüştürmüş, istikbalin istiklalden geçtiği kayıt-

lara bir kez daha düşmüştür. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, tarihin hangi kesitinde, 

dünyanın neresinde olursa olsun, tüm darbeleri 

ve darbecileri lanetliyoruz. Bütün vesayet dü-

zenlerini, milletin iradesine ipotek koyan anlayış-

ları ve arayışları tartışmasız reddediyoruz. Mil-

letimizin güçlü iradesiyle atlattığımız bu büyük 

badirelerden sonra yeni ufukları görmenin, yeni 

umutları menzil edinmenin vaktidir, diyoruz. 

Çocuklarımızın ve gençlerimizin benliğinin bu 

tarihî bilinçle donanmasının, kimliğinin 15 Tem-

muz cesaretiyle neşvünema bulmasının gelece-

ğimiz için en büyük tahkimat olduğuna inanıyor, 

tarihinden beslenmeyen bir neslin atide kaybo-

lacağını düşünüyoruz. Eğitimin en önemli mis-

yonlarından birinin de bu şuuru içselleştirecek 

işlere imza atmak, bireysel başarının yanı sıra 

toplumsal varoluşa da katkıda bulunacak; re-

kabet boyutuyla evrensel, ürettikleri boyutuyla 

yerel insan yetiştirmenin bu tehlikelere karşı en 

büyük barikat olduğuna inanıyoruz. 

Hesapları kirli, elleri kanlı darbeci hainleri bir kez 

daha lanetliyor, şehitlerimizi minnetle yâd edi-

yor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. 
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yük bir bataklığa saplanması ve meselenin takri-

ben aynı zaman dilimi içerisinde gerçekleşmesi 

bu örtülü ve kirli pazarlığı ayyuka çıkarmaktadır. 

Tasması başkasının elinde olduğu açıkça görü-

len Ermenistan, Azerbaycan’da işgal ettiği böl-

gelerden çekilmeli, kardeş Azerbaycan’ın top-

rak bütünlüğü tesis edilmelidir. Bölgede barışın, 

huzurun ve güvenliğin yaşama imkânı ancak bu 

şartlar altında mümkün kılınabilir. Eğitim-Bir-

Sen olarak, saldırılarda şehit olan Azerbaycanlı 

kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, barış ih-

tisasıyla gelecek ümitleri beslediğimizi kamuo-

yuna arz ediyoruz. 

Genel yetkide 9. yılı geride bıraktık

29/07/2020

Eğitim-Bir-Sen, örgütlü olmanın hak ve adalet 

yolunda diri ve güçlü olmak anlamına geldiğine 

inanarak çıktığı yolda, eğitim çalışanlarının hak-

larının korunması ve geliştirilmesi mücadelesin-

de genel yetkide 9. yılı geride bırakmış bulun-

maktadır. 

Mali ve sosyal haklar noktasında pek çok ka-

zanım elde ederek eğitim çalışanlarımızın haklı 

desteğine ve teveccühüne mazhar olmaya de-

vam eden; hak ve özgürlük mücadelesinin bay-

raktarlığını gerçek anlamıyla ve layığıyla yapan 

Eğitim-Bir-Sen, kamu görevlileri sendikacılığına 

yeni bir soluk getirmiştir. Hak arama mücadele-

sinde ve sorunların çözümünde gösterdiği çaba, 

azim, kararlılık ve hassasiyet ile eğitim çalışan-

larının alandaki sözcüsü, masadaki temsilcisi ol-

mayı sürdürmektedir. 

Üye sayımız, zirvede olmamız, özgün ve özgür 

duruşumuzun, sahadaki azmimizin eğitim çalı-

şanlarınca taçlandırılmasıdır. Nitekim sendika-

mızın birken bine, binlerden on binlere, yüz bin-

Uluslararası güçlerin ikiyüzlülüğe varan sessizli-

ğinden de faydalanan Ermenistan, karanlık geç-

mişinin izini takip etmekte; Güney Kafkasya’da 

barış ve istikrarı tehdit etmeye, masumların ka-

nını ve gözyaşını kendi ucuz politikasına meze 

yapmaya devam etmektedir. Özellikle Rusya, 

Dağlık Karabağ ve Azerbaycan-Ermenistan ça-

tışmasını ‘dondurulmuş alan’ olarak işine yaradı-

ğını düşünmekte, tıpkı İngilizler gibi bu konuyu 

Ermenistan’ın saldırgan tavırları üzerinden gün-

deme getirmektedir. 

Ermenistan’ın, Rusya’nın da örtük desteğini ala-

rak kendi boyunu ve çapını aşan hadiseler üze-

rinden maceraperestliğe soyunması, hukuksuz 

ve akıldan uzak hamleler yaparak bölgemizdeki 

barış ve istikrarı yıllardır hedef alması cevap-

sız bırakılabilecek kadar basit değildir. Bununla 

birlikte, Avrupa Konseyi’nin ve Birleşmiş Millet-

ler’in, Ermenistan’ın hukuksuzluğuna karşı almış 

olduğu kararlar olmasına rağmen, Ermenistan’ın 

bu başıboşluğuna ve saldırgan tutumuna karşı 

uluslararası toplum, Azerbaycan’ın yedi bölgesi 

halen Ermenistan işgali altında olmasına rağmen 

sessiz kalmaktadır. Dağlık Karabağ sorununun 

çözümü için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşki-

latı (AGİT) bünyesinde kurulan Minsk Grubu eş 

başkanı olan ABD, Fransa ve Rusya, sorunun çö-

zümüne yönelik olumlu bir adım atmamakla bir-

likte kapalı perdeler ardından Ermenistan’a göz 

kırpmaktadır. 

Ermeni diasporası tarafından desteklenen bazı 

Amerikalı parlamenterler üzerinden ABD yöne-

timinin baskı altına alınması, Ermenistan’ın iş-

lediği savaş suçlarının ve hukuksuz işgallerinin 

uluslararası karar verici kongre ve toplantılarda 

üstünün örtülerek karartılması bu utancı daha 

da büyütmektedir. Biz biliyoruz ki, son olaylar, 

Ermenilere bir soykırım yapıldığı iftirasında bu-

lunarak Türkiye’yi köşe sıkıştırma gayretinde 

olan Fransa’nın, Rusya ile beraber Libya’da bü-
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Eğitim-Bir-Sen’e mensup olmak, milletimizin 

değerlerini kuşanma, medeniyetimizin özüne 

dönme, haklarımızı koruma ve geliştirme yo-

lunda tüm kaynaklarını harekete geçiren büyük 

Türkiye ideali etrafında katılımcı bir seferberliğin 

gönüllüsü olmaktır. 

Sayısal olarak kendimizle yarıştığımız ortamlar-

da bile olgunluk sınırımızı aşmadan, vakur, mü-

tevazı duruşumuzu bozmadan yolumuza devam 

edeceğiz. Dün olduğu gibi, bugün de yapay, 

zorlama ayrımlarla insanımızı dışlamadan, kim-

seyi incitmeden, ötekileştirmeden, medeniyet 

değerlerimizi önemseyen eğitim çalışanlarına 

her zaman kucak açarak ‘biz biriz, beraberiz’ di-

yeceğiz. 

Kaderimizi milletimizin, ülkemizin kaderiyle aynı 

hizada tutmaya; yılmadan, yorulmadan ülkemiz 

ve üyemiz için çalışmaya, üretmeye devam ede-

ceğiz. Her mutabakatta attığımız imza bu duy-

gunun, gönül ve ideal birlikteliğinin tescilidir. 

Eğitim-Bir-Sen, eğitim çalışanlarının ekonomik 

ve sosyal haklarını geliştirme, özgürlük alanlarını 

genişletme, ülkemizin özgür, bağımsız kimliği-

ni güçlendirme, demokratik hüviyetine vesayet 

gölgesi düşürmek isteyenlere fırsat vermeme, 

mazlum ve mağdurların sesi olma, kamunun ve 

kamuoyunun vicdanını temsil etme özelliğini 

kararlılıkla sürdürecek; kuruluş felsefesine sada-

katle yoluna devam edecektir. 

Yıllarca eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri ko-

lunda olup, bakanlıkların ve kurumların birleşti-

rilmesinden sonra 15 Mayıs 2019 itibarıyla büro, 

bankacılık ve sigortacılık hizmetleri koluna akta-

rılan KYK çalışanı 5 bine varan üyemize şimdiye 

kadarki yol arkadaşlıkları ve verdikleri destek 

için bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyoruz. 

Büyümemize, güçlenmemize, yetkide istikrar 

sağlamamıza, büyük yürüyüşümüze, zirveden 

lere ulaşma başarısının özünde saklı olan gerçek, 

herkes için güvence olmasıdır. Bizim bugünkü 

gücümüz haklılığın, güvenin, emin olmanın gü-

cüdür.

Hakkı ve hakikati hiçbir şartta savunmaktan geri 

durmayan, dünü ve bugünü arasında uçurumlar 

bulunmayan, her dönem başka bir kıbleye yö-

nelmeyen, tutarsızlık içinde boğulmayan tarzı ve 

tavrıyla Eğitim-Bir-Sen, istikamet üzere yoluna 

devam etmektedir. Her zorlu süreçte milletinin 

yanında yer alan, cesaret gösteren, fedakârlık-

ta bulunan ve tüm imkânlarını seferber eden bir 

sendikanın kemiyetinin keyfiyet değeri her za-

man büyüktür. Büyüklüğün istikrarı ise en büyük 

hamledir.

Eğitim-Bir-Sen, eğitim çalışanlarının hak arama, 

haklarını koruma ve geliştirme mücadelesinin 

öncüsü ve omuzlayıcısı olma yoluna revan oldu-

ğunda, bu haklı davayı sendikal rekabete kurban 

vermeme titizliği içinde, ilkelerinden ve değerle-

rinden taviz vermeden, sendikacılığın haysiyeti-

ne leke sürmeden, sendikacılığı siyasi yapıların 

ve onların içinde yer aldığı kumpasların ve top-

lumsal mühendislik projelerinin hizmetine sun-

maktan imtina ederek, hizmet etme ve çözüm 

bulma odaklı bir anlayışla yürütmüş, bu ilkeli du-

ruşuyla sendikacılık adına yerli bir müktesebat, 

evrensel bir örnek inşa etmiştir.

Eğitim-Bir-Sen olarak, hiçbir zaman mukallit ol-

madık, başkalarının kimliğine bürünmek gibi bir 

zilleti yaşamadık, hasımlarımızı hiçbir dönemde 

hısım edinmedik, kendimizi inkâr ederek sinsice 

bir şeylerin peşinde olmadık, ikircikli davranma-

dık, mücadelede hiç pozisyonumuzu kaybet-

medik. İnandığımız değerlere göre sendikacılık 

yaptığımız için bize güvenenleri sukutuhayale 

uğratmadık.‘Yol bizim, azığımız bu topraklarda’ 

dedik, hep menzile baktık.
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Bayramlarımızın taşıdığı kutlu ve bereketli me-

sajlar, insanlığımızdan ve imanımızdan kaynak-

lanan sorumluluğu daha büyük ihtiyaç hâline 

getirmektedir. Yakın uzak demeden el uzatarak, 

bayramı herkes için bayrama dönüştürmek, za-

manımızın iflah olmaz hastalıklarının da ilacı ola-

caktır. 

Bizim bayramlarımız, paylaşmak, hemhâl olmak, 

toplumsal dayanışmayı artırmaktır. Paylaşmak, 

birbirine bağlamak ve bağlanmaktır. 

Bayram, İslam coğrafyasının duygudaşlığını ar-

tırmak, dökülen kardeş kanını durdurmak, coğ-

rafyamızda kol gezen kirli ve kanlı elleri kırmak, 

yeryüzünde adaleti hâkim kılmak, Müslümanları 

ortak bir dirençle yoğurmak için de bir haber-

ci; Müslümanlar için artık ortak hissiyattan or-

tak bir siyasete geçmenin de aracıdır. Ayasofya 

Camii’nin uzun bir aradan sonra tekrar ibadete 

açılmasının bütün Müslümanlarda oluşturduğu 

sevinç, ortak hissiyatımızın ve geleceğe dair 

umutlarımızın en güncel yansımasıdır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, yeryüzünde dökülen ka-

nın son bulduğu, devletlerarası siyasetin savaş 

yoluyla yürütülmediği; işgallerin, sömürünün, 

soykırımın sona erdiği, mülteci ve sığınmacı keli-

melerinin sosyolojik gerçek olmaktan çıkarıldığı 

bir dünyada yaşamak umuduyla milletimizin ve 

bütün İslam âleminin Kurban Bayramı’nı tebrik 

ediyoruz. 

Zaferler bedelle kazanılır, alın teriyle 
korunur 

29/08/2020

98. yılını idrak ettiğimiz 30 Ağustos, tarih bo-

yunca emperyalizmin esaretine baş eğmeyen 

milletimizin onuruna, bağımsızlığına, millî ve 

manevi değerlerine yüklediği mananın savaş 

yeni ufuklara, yeni ufuklardan yeni umutlara 

çağrımıza el ve omuz veren; dünden bugüne 

sendikamızın genel başkan ve genel merkez yö-

neticileri başta olmak üzere, şube başkanlarımı-

za, yönetim kurullarına, temsilcilik yönetimleri-

ne, işyeri temsilcilerimize, komisyonlarımıza ve 

bütün üyelerimize, gösterdikleri çaba ve gayret-

lerden dolayı şükranlarımızı ifade ediyoruz. 428 

bin 598 üyemize selam olsun. 

Kurban yakınlaşmak, bayram 
paylaşmaktır 

30/07/2020

Bayramlar, inananların kardeşliğini, insanların 

paylaşma ve dayanışma duygusunu, birlik ve be-

raberliğimizi pekiştiren özel günlerdir. 

İbrahimî bir sadakatin ve İsmailî bir teslimiyetin 

en güzel örneği olan Kurban Bayramı, kusurları 

bağışlama, kırgınlıkları ortadan kaldırma, küs-

lüğe son verme, kardeşlerimizle kucaklaşma, 

uzaklarla yakınlaşma vaktidir. 

Bayram, büyüklerimizin hatırını saymanın, kü-

çüklerimize bayram sevincini yaşatmanın, kom-

şularımızla hemhâl olmanın, kutlu bir günü bere-

ketli kılmanın, kimsesizlere el uzatmanın, yakın 

uzak demeden bütün çaresizlere merhametle 

yaklaşmanın ve çare olmanın adıdır. 

Bayram, inananlar için bir imkân, güzel hasletleri 

ihya için özel bir zaman, kırık gönülleri imar için 

uygun bir zemin, mağdurları mesut kılmak için 

bir fırsattır. 

Bayramı hakkıyla idrak etme duygusu, bireysel 

ve kitlesel zulmün, gönülleri istila eden ihtira-

sın, her geçen gün azalan kanaat duygusunun, 

insanlığın bir tebessüme bile hasret kaldığı bu-

günlerde daha büyük bir önem arz etmektedir. 
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geleceği fethedecek bilgiyle, tüm insanlığa ör-

nek bir ahlakla mümkün olacağına inanıyoruz. 

Malazgirt’le Anadolu’yu yurt edindiğimizden bu 

yana, gerekirse şehit olarak, cesaretimizi ortaya 

koyup gazi mertebesine ulaşarak, emek verip 

terimizi akıtarak vatan kıldığımız bu topraklara 

imanımızdan aldığımız güçle sahip çıkacağız. 

Her zaman milletimizle birlikte aynı safta dura-

cak, nice 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı aynı duy-

gu ve coşkuyla kutlayacağız.

Milletimizin Zafer Bayramı’nı tebrik ediyor, bize 

bu zaferleri kazandıran şehitlerimizi minnetle ve 

duayla yâd ediyoruz. 

12 Eylül darbesi emperyalist bir 
projedir

12/09/2020

Türkiye’de 1960 askeri darbesiyle başlayan,1971 

muhtırasıyla devam edip 12 Eylül’le bütün sis-

temi emperyalistlerin direktifleri doğrultusunda 

değiştiren darbeler silsilesi, 28 Şubat, 27 Nisan 

e-muhtırası ve nihayet 15 Temmuz darbe girişi-

miyle devam etmiştir. Bu darbe süreçlerinde bir 

başbakanın, iki bakanın idam edildiği, siyasetçi-

lerin derdest edildiği, binlerce insanın işkence-

den ve dayaktan geçirildiği kara günler yaşan-

mıştır. 

Darbeciler, 12 Eylül’de de ülkeyi büyük bir ha-

pishaneye dönüştürerek, insanımızın hürriyetini 

gasbetmiştir. Tam kırk yıl önce gerçekleştirilen 12 

Eylül darbesini kurgulayanın ve taşeronun kim-

ler olduğunu görmek istiyorsak, 1970’li yıllarda 

CIA Türkiye Şefliği yapan Paul Henze’nin, ABD 

Başkanı Jimmy Carter’a ilettiği “bizim çocuklar 

başardı” mesajına bakmamız yeterlidir. Kaldı ki, 

vatanına ve milletine hizmet etmekle yükümlü 

olan, Anadolu insanının vergileriyle geçimlerini 

meydanına yansıması; var olma iradesinin des-

tansı bir zaferidir. Çeşitli etkinliklerle idrak etti-

ğimiz Zafer Haftası, tarihten aldığımız misyonla 

yeni hedeflere yöneldiğimiz bu zorlu dönemde 

daha bir anlam ve önem arz etmektedir. 

Milletimizin yüzlerce yıl süren vatan, istiklal ve 

istikbal mücadelesi, 1922 Ağustosu’nun son haf-

tasında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’la de-

ğişmez bir gerçeklik olarak tarihe kazınmış, bir 

bilinç olarak da milletimizin benliğine işlenmiştir. 

30 Ağustos Zaferi, Gazi Mustafa Kemal önderli-

ğinde, ordu-millet kenetlenmesiyle, inanıp ada-

narak uğrunda can verdiğimiz değerleri, istiklal 

ve istikbalimizle bütünleştirme savaşının başarı-

ya ulaşmasıdır. 30 Ağustos, milletimizin bağım-

sızlık aşkının, vatan sevgisinin önünde hiçbir gü-

cün duramayacağını tüm dünyaya bir kez daha 

kanıtlamıştır.

Zafer, bizim idrak ve anlayışımıza göre sebep 

değil, sonuçtur. Zafer, üzülmeyen, gevşemeyen, 

inanan, inandığı yolda yılmadan, yorulmadan, 

azimle, kararlılıkla çalışan; gücünün, imkânının 

son sınırına kadar yapması gerekeni ihmal et-

meyen, savsaklamayan bir irade ve çabanın elde 

ettiği neticedir. Milletimiz, sahip olduğu yüce 

değerleri çalışarak, kanına terini katarak hak et-

meyi bilmiştir, çalışarak kalıcı kılmayı da bilmek-

tedir, bilecektir. 

Amacından uzaklaşan, anlamını yitiren, genç 

nesillere şuur olarak aktarılmayan hiçbir başarı 

kalıcı olamaz. Yaşadığımız çağda varlık mücade-

lemizi, medeniyet değerlerimizi, bilgiyle dona-

narak, inancımızla bezediğimiz ahlakı kuşanarak, 

bu topraklardan devşirdiğimiz irfanı kendimize 

mihmandar yaparak, yorulmak bilmeyen bir yü-

rüyüşle yeni zaferlere yönelmeli, böylesi zaferle-

rimizi yenileriyle taçlandırmalıyız. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, geleceği kuracak, kurta-

racak zaferlerin bu şuuru aşılayacak eğitimle, 
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mıştır. Unutulmamalıdır ki, 15 Temmuz, emper-

yalistlerin ve Türkiye düşmanlarının ülkemize 

yönelik gerçekleştirdiği son saldırı olmayacaktır. 

Ne yazık ki, bu topraklarda yaşamanın bedeli di-

ğer coğrafyalara nazaran tarihin bütün bölümle-

rinde ağır olmuştur. 

Siyasi, askeri ve ekonomik güç odaklarının Türki-

ye’ye karşı giriştikleri kuşatma operasyonu artık 

bir sır olmaktan çıkmış, bazı ülke yöneticilerinin 

söylem ve fiilleriyle ayyuka çıkmıştır. Şüphesiz 

bu kuşatmanın yarılması milletimizin birbirine 

kenetlenmesiyle mümkün olacaktır. Tarih, Ana-

dolu’da Haçlı seferlerinden beri tekerrür etmek-

tedir. 

15 Temmuz’da darbeye karşı meydanlara çıkan 

ilk sendika olarak, darbeler düzenine karşı de-

ğişim iradesine öncülük ettik, etmeye devam 

ediyoruz. Kamuda darbeci düzenin ürünü olan 

yasakların kalkmasında, özgürlüklerin genişle-

tilmesinde Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen olarak 

büyük katkılarımız oldu.

Bu vesileyle, emperyalistlerin ve yerli işbirlikçile-

rinin millet iradesine, bağımsızlığımıza ve kutsal-

larımıza karşı her türlü güç ve girişiminin karşı-

sında durma kararlılığımızı yineliyoruz. 

Cumhurun iradesi geleceğimizin 
garantisidir 

28/10/2020

Dünyanın en zorlu coğrafyasında yaşamanın 

kendine has bir misyonu ve tarihî sorumlulukla-

rı vardır. Bu topraklarda, özgürlüğü tek seçenek 

hâline getirmiş, bağımsızlığa meftun, mazlumla-

ra umut olup merhametle kucak açan, zalimlere 

cesaretle ve metanetle karşı duranlar ancak var 

olabilirler. Bizi tarih sahnesinde büyük kılan, her 

şartta tarihe yön veren kahramanlar çıkaran, ve-

sağlayıp çocuklarına yedirip içiren darbecilerin 

12 Eylül sabahı ilk iş olarak NATO ve ABD’ye 

bağlılık yemini, kurgu ve taşeron denklemini çok 

net ortaya koymaktadır. 

Neresinden bakarsanız bakınız emperyalizmin 

taşeronları tarafından gerçekleştirilen bu kan-

lı darbe sürecinde 1 milyon 683 bin kişi fişlen-

di, 230 bin kişi yargılandı, bir sağdan bir soldan 

denilerek 26 kişi idam edildi, 171 tutuklu işkence 

sırasında öldürüldü, 14 bin kişi vatandaşlıktan çı-

karıldı, 30 bin kişi mülteci olarak yurtdışına çık-

mak zorunda kaldı, 30 bin emekçi işinden atıldı, 

23 bin 677 derneğin faaliyeti durduruldu, siyasi 

partiler kapatıldı, Anayasa askıya alındı, TBMM 

lağvedildi, birçok gazete ve derginin yayınları-

na son verildi. Bununla birlikte, ilerleyen süreçte 

darbeciler, devlet anlayışını darbeci bir sistem 

algısıyla tesis etti. 1982 Anayasası defalarca de-

ğiştirilmesine rağmen, mevzuattan müfredata, 

bürokrasiden devlet felsefesine kadar devletin 

arterlerini silah zoruyla işgal etti. 

Bugüne kadar kısmi anayasa değişiklikleri, hükû-

met sistemindeki ve bürokratik işleyişteki deği-

şiklikler darbeler sistemine karşı oldukça önem-

lidir. Tam bir arınış ancak, darbenin arkasındaki 

emperyalizmden içerideki etkenlere kadar dar-

be sistemini harekete geçiren bütün faktörlerle 

hesaplaşmakla ve paradigmal düzeyde bir de-

ğişimle mümkündür. Bu değişimin yolu ise 82 

Anayasası’nda değişiklik yapmaktan öte yeni bir 

anayasayı ve buna bağlı yeni bir anayasal düzeni 

millet iradesinden süzüp bir toplumsal sözleşme 

şeklinde inşa etmekten geçmektedir. 

Milletimizin darbelere karşı bilinçlenmiş, canı 

pahasına meydanlarda direnmiş ve direnecek 

olması yeni darbe tahayyüllerinin önünde güç-

lü bir set olarak durmaktadır. 15 Temmuz FETÖ 

darbe girişiminde milletin Amerikancı darbeye 

geçit vermeyişi tarihe adını altın harflerle kazı-
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ya çalışıyor. Cumhur artık her şeyin farkındadır. 

15 Temmuz’da neyin amaçlandığını ve asıl hede-

fin ne olduğunu milletimiz gecenin karanlığına 

rağmen çok net bir şekilde görmüştür. Birlik ve 

beraberliğini tahkim etmiş, kardeşliğini pekiş-

tirmiş, mazlum coğrafyaların umudu olduğunu 

fark etmiş milletimizi hiçbir şey yıldıramayacak, 

milletimiz hiçbir oyuna da geçit vermeyecektir. 

Cumhuriyetimizin güçlenerek tarihin yönünü 

mazlumlardan yana değiştirebilmesi, adalet 

söylemini uygulayabilmesi için maddi büyüme-

nin yanı sıra manevi olarak da kendi medeniyet 

kodlarına daha fazla dönüş yapması kaçınılmaz-

dır. Küresel rekabette yer alacak insanı yetiştir-

mek kadar o insana bu toprakların değerlerini 

bir bilinç olarak aşılamak da önemli ve gereklidir. 

Eğitim sistemimiz, donanımlı insan kadar örnek 

insanı da yetiştirmelidir. Ahlaktan bağımsız bir 

bilginin hiç kimseye faydasının olmayacağı bilin-

melidir. Cumhuriyetin geleceği, ekonomik güç, 

savunma sanayi, otomotiv, teknoloji ve yazılım-

da devrim kadar nitelikli insan gücüne de ihtiyaç 

duymaktadır. 

Düşünen, doğruyu arayan, tartışan, sorgulayan, 

değerlerine saygılı, kendine güveni tam nesiller 

ve en önemlisi aynı milletin çocukları ve kardeş-

ler olarak bu anlamı bulmalı, Cumhuriyeti bu 

duygu ve düşüncelerle yaşamalı, yaşatmalıyız.

Eğitim-Bir-Sen olarak, Cumhuriyetin kuruluşu-

nun 97. yılında; vatanın bölünmez bütünlüğü ve 

millet iradesinin egemenliği için can veren şehit-

lerimizi rahmetle, minnetle anıyor, ülkemize, böl-

gemize ve bütün dünyaya özgürlüklerin, kardeş-

liğin ve huzur ikliminin hâkim olmasını diliyoruz. 

sayeti cumhurun iradesiyle tasfiye, esareti şanlı 

direnişlerle tarihe gömen, göğsümüzde taşıdı-

ğımız imanımız ve bu topraklarda yeşerttiğimiz 

kardeşliğimizdir. 

Tarihin birçok döneminde çetin şartlarda var 

olma mücadelesi veren milletimiz, istiklal aşkıy-

la işgalci ve sömürgeci devletlere karşı kurtuluş 

savaşları vermiş, her seferinde tarihe unutulmaz 

bir destan eklemiştir. 

Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları önderli-

ğinde verilen kurtuluş savaşı sonucunda kurulan 

Cumhuriyet, bugün cumhurun iradesiyle gelece-

ğimizin garantisidir. 

Tarih boyunca yenemediği milletimizi kuşata-

rak bu topraklara hapsetmek çabasına girişen, 

Mavi Vatanımızdaki haklarımızdan vazgeçme-

mizi dayatma cüretinde bulunan, gemilerimizin 

kendi kara sularımızda çalışmalarından rahatsız 

olan, kardeşlerimizin ve soydaşlarımızın yaşadı-

ğı coğrafyalarda savaş çıkararak bizi tehdit et-

meye çalışan, Kıbrıs üzerinde oyunlar oynayan 

ve Akdeniz’deki varlığımızdan rahatsız olan eli 

kanlı emperyalistlere karşı tarihimizden miras al-

dığımız güçle direnecek, onları yine aynı akıbete 

uğratacağız.

İnsani değerleri özgürlük kisvesi altında tahrip 

eden, inançlı insanları küçümseyen hatta onların 

değerlerine hakaret edecek kadar küstahlaşan, 

ırkçılığı teşvik edip sabotajlara göz yuman, ta-

rihinde sömürgecilikten başka hiçbir şey bulun-

mayan tek dişi kalmış canavarın kirli emellerine 

ulaşmasına müsaade etmeyeceğiz; değerlerimi-

ze, inancımıza saldıranlara haddini bildireceğiz.

Geçmişte gasbettikleri egemenlik haklarımız 

üzerinden kuklaları aracılığıyla kurdukları ve-

sayet düzenlerinin çöküşünü görenler arsız ve 

hayâsız bir şekilde hamle üstüne hamle yapma-
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sokak ortasında resmî üniformalılar tarafından 

katlediliyor, Pierre Webolar maç esnasında stad-

yumda ırkçı saldırıya uğruyor. 

İslamofobi bilinçli bir şekilde yaygınlaştırılıyor, 

Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (SAV) yapılan 

hakaretlere başka konularda özgürlük savunu-

cusu, barış elçisi olanlar sağır ve dilsiz kalıyor. 

Mescid-i Aksa’ya yönelik çirkin saldırılar karşılık-

sız kalıyor. Bütün bunlar göstermektedir ki, baş-

ta Batı olmak üzere, birçok devlet için bazı temel 

insan hakları bile sadece kendileri için geçerlidir. 

Dünya, insan hakları konusunda bu ‘Aralık’ta da 

sınıfta kalmıştır. Bugün dünyanın vicdanlı tüm 

insanlarının, uluslararası kuruluşların, hükûmet-

lerin önündeki en büyük görev, insanlığı tehdit 

eden tehlikelere karşı tedbir almak, maddi ve 

manevi tüm tahripleri ortadan kaldıracak adım-

ları atmaktır. Siyasetçilerin, sivil toplum örgütle-

rinin, medyanın ve münevverlerin bu konuda so-

rumluluğu büyüktür, hassasiyetleri de o oranda 

yüksek olmalıdır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, hak ve özgürlük mücade-

lemizde, hayat hakkının kutsal, masum bir insanı 

öldürmenin bütün insanlığı öldürmek gibi oldu-

ğu bilinciyle her coğrafyada hayatı savunduk; 

insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla emek 

mücadelesi verdik; afette, mağduriyette, kimse-

siz bir el gördüğümüz her yerde ‘biz buradayız’ 

dedik. Barışın, adaletin ve özgürlüğün savunu-

culuğunu yaptık.

Aynı ideallere inananların dayanışma içerisinde, 

adil olanların daha güçlü, emeğin daha kıymetli 

olduğu; hiçbir insanın mağduriyet ve mahrumi-

yet yaşamadığı bir dünya temennisiyle… 

Sömürge düzeni sürüyor, insanlık 
ölüyor 

09/12/2020

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Birleşmiş 

Milletler Genel Kurulu’nda ilan edilmesinin üze-

rinden 72 yıl geçmiştir. Bildirge, insan haklarını 

koruyup gözetmeyi, her insanın, her örgütün ve 

devletlerin uymak zorunda oldukları temel ilke 

olarak benimsemiştir. Ancak, evrensel değerleri 

ayakta tutmak, insanı korumak, haklarını savun-

mak idealiyle gündeme getirilen ve tüm dün-

yaya ilan edilen bu bildirge, maalesef insanlığın 

hiçbir mağduriyetine çare olmamış, olamamıştır. 

Bu bildirgenin varlığına rağmen, insanlık, ne ya-

zık ki önleyici, etkin bir irade gücü ortaya koya-

mamıştır. 

Bugün dünyanın birçok coğrafyasında emperya-

list güçler sömürü düzenlerini devam ettirmek-

te, insani değerlere karşı saldırılar sürmekte, hak 

ihlalleri dayanılmaz boyutlara ulaşmaktadır. Bazı 

coğrafyalarda savaş normal hayat düzeni, terör 

gündelik olay, mültecilik kader; barış, huzur ve 

adalet sıra dışı bir hâl almıştır. Haksızlık, sömü-

rü, açlık, ölüm, şiddet, istismar sıradan; hukuk, 

adalet, eşitlik sıra dışı olmuştur. Haksızlık artık 

bireysellikten çıkmış, bazı ülkelerin yazgısı hâli-

ne gelmiş; şiddet kanıksanmış, zulüm egemenlik 

enstrümanına, körlük ve sağırlık bir iletişim biçi-

mine dönüşmüştür. 

Srebrenitsa’da, Hocalı’da, Halepçe’de, Doğu Tür-

kistan’da yaşanan soykırımlar bu dünyanın gözü 

önünde gerçekleşmiş; Filistin, Irak, Afganistan, 

Suriye, Libya göz göre göre işgal edilmiş; iç sa-

vaş, salgın ve açlık insanlık tarafından Afrika’nın 

normal hâli gibi kanıksanmıştır. 

Aylan Bebeklerin cansız bedenleri sahile vuru-

yor, George Floydlar sırf ten renginden dolayı 
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de buluşturan bir şahsiyet yazabilir, yani ancak 

Mehmet Akifler yazabilir. 

“Sessiz yaşadım, kim beni nereden bilecektir…” 

diyen Akif, tarihimizin en zorlu zamanlarında 

umut, heyecan ve cesaretiyle volkan olup pat-

layan muhteşem, asil bir hayattan sonra 27 Ara-

lık günü İstanbul’da gerçekten sessiz, kimsesiz 

olarak vefat etti. Dönemin ilgisiz resmî tutumu-

nun da sebebiyle üzerinde ismi yazılı küçük bir 

kâğıdın iliştirildiği bu garip cenazeyi üniversiteli 

bir delikanlı fark etti. Bir kişinin fark etmesiy-

le muazzam bir kalabalık ellerinde bayraklarla 

cami avlusunu ve Edirnekapı Mezarlığı’na kadar 

her yeri hıncahınç doldurdu. Cenaze, sessizliğin, 

ilgisizliğin perdesiyle gizlenmek, unutturulmak 

istenmesinin aksine o zamana kadar kimseye 

nasip olmayan bir ihtişamla el üstünde taşınarak, 

tekbirlerle defnedildi. Asım’ın Nesli Akif’i bağrı-

na bastı, İstiklal Şairi’ni baş tacı etti. 

Tıpkı Mehmet Akif’in yaşadığı dönemdeki gibi, 

emperyalist kışkırtmalarla etnik,coğrafi ve mez-

hebi farklılıkların düşmanlığa dönüştürülüp Bal-

kanlardan Kafkaslara, Orta Doğu’dan Doğu Tür-

kistan’a, Afrika’ya kadar ümmet coğrafyasının 

işgal edildiği ve edilmek istendiği günümüzde 

de tarihî müktesebatımız, bağımsızlığımız, top-

yekûn bir yeniden kurtuluş savaşımız için Akifle-

ri, özellikle de millî mutabakat metni olan İstiklal 

Marşımızın mezcettiği değerleri yaşanılır kılmak 

hepimizin en önemli vazifesidir. Bu bağlamda, 

2021’in TBMM tarafından “İstiklal Marşı Yılı” ola-

rak kararlaştırılması çok isabetli olmuştur. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, millî kimliğimize, ümmet 

bilincine büyük katkıları olmuş Millî Şairimiz 

Mehmet Akif Ersoy’u, sadece anmakla yetinme-

yecek, onu anlamaya ve anlatmaya devam ede-

cek; Asım’ın Nesli’ne layık gençler yetiştirmek 

için var gücümüzle çalışacağız.

Mehmet Akif Ersoy’u, bir defa daha rahmet ve 

minnetle yâd ediyoruz. 

Mehmet Akif’i rahmetle ve minnetle 
yâd ediyoruz 

26/12/2020

Cephede millî mücadeleyi sürdüren milletimize, 

İstiklal Marşı ile imani bir güç aşılayan, sarsılmaz 

bir maneviyatı tarif eden,millî bilinci uyandırıp 

harekete geçiren Mehmet Akif Ersoy’u, vefatının 

84. yılında rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. 

Büyük ruhlar, kendi bedenine sığmaz, milletinin 

sinesinde yaşar; kişilikleriyle adeta pusula gibi-

dir, toplumların yönünü belirler. Mehmet Akif bu 

anlamda hem edebiyatçı kişiliği hem insani kim-

liğiyle örnek, öncü bir şahsiyettir. Üstün ahlakı, 

ahde vefası, vatanseverliği ve diğerkâmlığıyla 

sadece yaşadığı dönemde örnek bir şahsiyet 

değil, sonraki nesillere de ilham veren ideal bir 

model, kıymeti bilinmesi gereken bir değerdir. 

O, şiir, hitabet, vaaz ve fikirleriyle millî ruh, tasav-

vur, ideal ve kimliğin yeniden inşasını sağlayan 

sembol bir şahsiyettir. Mehmet Akif, nazmımızın 

terkip kudretini son noktasına yüksek düzeyli bir 

estetikle çıkaran bir deyiş üstadı olarak yüzyılı-

mızın en büyük şairlerinden, Türkçe’nin en bü-

yük ediplerinden biridir. Bu hüviyetiyle bıraktığı 

Safahat, sadece şiir değeri ile değil, tefekkür yö-

nüyle de büyük bir eserdir. Safahat, baştan sona 

onun kendi dil, tasavvur ve tefekkür potasında 

mezcettiği milletimizin his, anlam, maneviyat 

dünyasını, ahlak, inanç ve ilkelerini nokta nokta 

dokuduğu bir eserdir. 

Mehmet Akif, imanıyla, yaşadığı hayatla, Ana-

dolu’nun asırlık ızdırabını nefsinde hisseden 

ruhuyla; zulme, küfre karşı zaman zaman zapt 

edemediği isyanıyla, Millî Mücadele’nin örnek 

kahramanlarındandır. Bu yüzdendir ki O, Millî 

Mücadele’nin marşını destansı bir şekilde yaz-

makta güçlük çekmemiştir. Hatta denebilir ki, 

İstiklal Marşı’nı ancak kederi ve kaderi benliğin-
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tı, siyaset yapma hakkını kullandı, siyasi partiden 

aday adayı oldu” gibi gerekçelerle itiraz edenleri; 

yeniliğe, özgürlüğe, sivilliğe, demokrasiye, insan 

onurunu koruma ve insan haklarını genişletme 

hassasiyetine tahammülü olmayan klikler, kişiler, 

kimlikler ve kesimler olarak değerlendiriyoruz. 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne yapılan 

atama hukuka, mevzuata, yerleşik uygulamala-

ra aykırılık içermiyor. Ataması yapılan rektör de 

atamanın yapıldığı tarihte bir vakıf üniversite-

sinde rektörlük görevi ifa ediyor. Bütün bunlara 

rağmen kimi siyasi partiler, söz mezkûr üniver-

sitenin belirli ideolojik zeminle ilişkili öğrencileri 

ve akademisyenleri gündemi ısıtmaya, tepkiyi 

artırmaya, eylem alanı oluşturmaya odaklanıyor. 

Bu odakların esas amacı,Gezi olaylarında ağaç 

olmadığı gibi, Boğaziçi Üniversitesi’nde de rek-

tör ataması değil, asıl yapılmak istenen kitlesel 

bir eylemlilik oluşturularak, içlerindeki Gezi to-

humunu yeşertmektir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, yapılmak istenenleri gö-

rüyor ve niyetinizi çok iyi biliyoruz. Bir rektör 

ataması üzerinden yapılan bu hamlelerin odak 

noktasının liyakat değil, aidiyet olduğunun far-

kındayız. Üniversiteler sizin zihniyetinizin mülkü 

değil, millete hizmet etmesi gereken kurumlar-

dır. Üniversiteyle hiçbir bağı olmadığı hâlde me-

seleyi bir kalkışmanın ve kampüsleri ısıtmanın 

bir kıvılcımı olarak görenler başta olmak üzere, 

bir akademisyenin siyasi tercihinden hareketle 

onu ve onun gibi düşünen herkesi öteki ilan et-

mek insan onuruna hakarettir. 

Kurulduğumuz günden bugüne her türlü ayrım-

cılığa ve haksızlığa karşı mücadele ettik, milletin 

iradesine yönelik saldırılara karşı yekvücut ola-

rak durduk ve bu duruştan asla taviz vermeye-

ceğiz. 

Boğaziçi’nden Gezi 
çıkaramayacaksınız 

05/01/2021

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne yapılan ata-

ma üzerinden kimi kesimlerin öncülüğünde al-

gısal tepki ve eylem kapasitesi oluşturulmak ve 

harekete geçirilmek istenmektedir. 

Karşı çıkanlar, tepki verenler, eyleme çağıranlar 

ve eylemi yapanlar, sözde demokratik ve sosyal 

hukuk devletine, demokrasi kültürüne, özgür-

lükçülüğe, sivil siyasete önem verdiğini iddia 

etseler de aslında kendilerinden olmayanların 

ve kendileri gibi düşünmeyenlerin anayasal ve 

yasal güvenceler zemininde siyaset hakkını kul-

lanmasından da düşünce ve fikir özgürlüğünden 

de rahatsızlar. 

Meclis’te bugün temsil edilen bir siyasi partiden 

aday adaylığı başvurusu yaptığı için bir akade-

misyenin rektör olarak atanmasına tepki göste-

ren siyasi partileri ve siyasi özneleri şaşkınlıkla 

izliyoruz. Türkiye’nin vesayet dönemi vehimleri 

üzerinden halen kurtulamadığı en gereksiz ya-

saklardan ve en öncelikle kurtulması gereken 

sınırlamalardan biri olan kamu görevlilerine si-

yaset yasağını kaldırmayı düşünmediklerini itiraf 

olarak değerlendiriyoruz. 

Bizler, kamu görevlileri sendikacılığı başta ol-

mak üzere, özgürlüklerin önündeki engellerin 

kaldırılması, hiç kimsenin temel insan hakların-

dan mahrum olmaması, demokratik tercihleri ve 

hayat tarzı üzerinden ötekileştirilmemesi için ay-

rım yapmaksızın herkesin ve her kesimin hakkını 

savunduk. Yasakların ve sınırlamaların azalması 

için gayret sarf ederken, kendisi yerli, zihniyeti 

bu topraklara yabancı bazı kesimlerin Boğaziçi 

Üniversitesi’ne ataması yapılan rektöre ve yapı-

lan atama işlemine “fakat geçmişte siyaset yap-
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Onun zihin dünyamızı harekete geçirme kararlı-

lığıyla kitlesel tavra dönüşen eylemci, teşkilatçı 

kişiliği arasında muazzam bir uyum vardır. Bu 

uyumun sırrı, inandığı gibi yaşamasında, yaşadı-

ğı gibi inanmasındadır. Akif İnan, akıl terini alın 

terinden ayırmaksızın, ülkenin ve milletin hem 

ekonomik hem demokratik mücadelesine, 14 

arkadaşıyla birlikte 1992’de kurduğu Eğitim-Bir-

Sen ile yeni bir boyut kazandırmıştır. 

Akif İnan ve arkadaşları, yasakçı düzenin toplum 

mühendisliklerine karşı, tarihsel kök bağlarıyla 

binyıldır süren bir hareketin yenilenen, aktif, diri 

bilinci, ülkenin entelektüel birikimi olan eğitimci-

lerin aydınlık dili ve tavrıyla direnmiştir. 

Eğitim-Bir-Sen, haklı davası ve temsil ettiği en-

telektüel birikim sebebiyle hak ve özgürlük mü-

cadelesinin de en önemli, en etkin merkezi ol-

muştur. Maddi kazanımlarla birlikte başörtüsü 

yasağının, katsayı engelinin, kesintisiz sekiz yıllık 

temel eğitim dayatmasının kaldırılması gibi bir-

çok antidemokratik uygulamaya son verilmesi, 

eğitim kurumlarımızın fiziki şartlarından müfre-

data kadar yapılan iyileştirmelerde Eğitim-Bir-

Sen’in emeği, imzası, katkısı vardır. 

Eğitim-Bir-Sen’in kuruluş ilkelerinden şaşmadan 

hizmet eden bizler de, genel başkanımız olarak 

onur duyduğumuz böyle müstesna bir insanın 

işaret ettiği ufukları menzil edindik. Onun en 

etkin, en köklü eseri olan Eğitim-Bir-Sen’i yük-

sek bir aidiyet bilinciyle yaşatan dava arkadaş-

ları olarak, gündelik değişkenlerin çok ötesinde, 

sınırları, sınıfları aşan medeniyet davasını canlı, 

etkin faaliyetlerle daha ileri ufuklara, daha ileri 

umutlara taşımanın gayreti içindeyiz. 

Bir ömür hep ufuk açıcı, yol gösterici özelliğiy-

le, hepimize her alanda öncü ve örnek olan bu 

inanmış, adanmış fikir ve hareket adamı, belki 

en verimli olacağı bir dönemde, çok yüklendiği 

Kudüs Şairi, Bilge Sendikacı, Kurucu 
Genel Başkanımız Akif İnan’ı 
rahmetle anıyoruz 

05/01/2021

“Toprak kuşatınca ten kafesini

Yeni bir günedir göçümüz bizim

Kalkarız rüyadan uyanır gibi”

İçinde yaşadığı zor zamanlarda toplumun ka-

ranlıklardan aydınlığa yürüyüşünde fikirleriyle 

ışık saçan, cesaret ve hareketiyle başta gençlik 

olmak üzere millete öncü ve örnek olmuş gerçek 

bir münevver, medeniyet değerlerimizi değişi-

min kaynağı bilerek kendisini nesillerin eğitimine 

adamış örnek bir öğretmen, çevresindekilerle iç-

ten, samimi yakınlığı ve dürüst kişiliğiyle gerçek 

bir abi, arkadaş; iyi bir hatip, edebiyat dünya-

sında ‘Kudüs Şairi’ olarak nam salan Yedi Güzel 

Adam’dan biri olan Kurucu Genel Başkanımız 

Mehmet Akif İnan’ı, vefatının 21. yılında rahmetle 

ve minnetle anıyoruz. 

Akif İnan, Türkiye’nin yeni bilincini eksilmeyen 

bir heyecan ve kararlılıkla, yılmadan, yorulma-

dan, sabırla, özenle, ilmek ilmek, nakış nakış do-

kuyan ender öncülerden biridir. Akif İnan, ide-

olojik ön yargıların yerli ve millî kültür iklimini 

zehirlediği bir dönemde, ülke ve milleti adına 

derin tahayyül ve tasavvurlar canlandırmanın 

derdine düşmüştür. Tarihsel dayanaklarıyla yeni, 

güçlü dinamikler oluşturma potansiyeli sebe-

biyle dışarıdan kuşatılmış, içeriden vesayetçi 

dayatmaya teslime zorlanmış Türkiye’yi, karan-

lıktan aydınlığa taşımak için, gerçek bir aydın ve 

öğretmen olarak söylem ve eylemleriyle milleti-

mize yeni ufuklar işaret eden Akif İnan, zamana 

ve millete karşı duyduğu büyük bir sorumlulukla 

yazmış, yollara düşmüş, konuşmuştur. 
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Bugün,birçok konuda bazı yayın organlarında 

sağlıklı haberlerin çıkmamasının sebebi, kasıtlı 

haber anlayışıyla zihinlerin perdelenmesidir. Bu 

nedenle, bütün medya mensupları yalnızca ola-

nın olduğu gibi anlaşılmasına ve aktarılmasına 

aracılık etmelidir. 

Dünyanın birçok yerinde basın emekçileri, başta 

sosyal güvence imkânları olmak üzere, güvenli, 

sağlıklı çalışma imkânından yoksundur. Aldık-

ları ücret, insanca yaşama şartlarını sağlamada 

yetersizdir. Her 10 Ocak’ta siyaseten veya iyi 

dileklerle gazetecilerin daha insani hak ve çalış-

ma şartlarına sahip olmaları yönündeki yapılan 

açıklamalar, genellikle güzel bir temenni olarak 

kalmakta, sorunlar ertelenmektedir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, daha geniş yasal haklara 

sahip olmaları dileği ile mesai kavramı olmak-

sızın gece gündüz demeden ter akıtan basın 

emekçilerinin ‘Çalışan Gazeteciler Günü’nü teb-

rik ediyor, bugünün çalışma şartlarının iyileştiril-

mesine vesile olmasını temenni ediyoruz. 

Yarıyıl tatili yüz yüze eğitime hazırlık 
dönemi olmalıdır 

22/01/2021

2020-2021 eğitim-öğretim yılı birinci dönemi, 

eğitimde her geçen gün telafisi daha da zor ola-

cak kayıplar oluşturarak, öğretmenlerin fedakâr-

lıkları, çoğu zaman eğitim kurumu yöneticileri-

nin kullanmış olduğu inisiyatifler doğrultusunda 

tamamlandı. Salgın nedeniyle büyük oranda 

uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilen bi-

rinci yarıyılın sonunda objektif bir ölçme-de-

ğerlendirme yapmak, başarı notu takdir etmek 

mümkün olmadı.

Okullar öğrencisiz, öğretmenlerimiz sınıfların-

dan uzakta, kendileri açısından meşakkatli bir 

eğitim-öğretim sürecini geride bıraktılar. 

bedeni yoğun çalışma temposunu kaldıramaya-

rak 6 Ocak 2000 tarihinde memleketi Urfa’da 

Hakk’ın rahmetine kavuştu. 

“Bitirip şu kuru kara ekmeği/Göç etsem diyorum 

yar ellerine” mısralarıyla aidiyetini ve vuslat ar-

zusunu dile getiren Bilge Sendikacı, Kudüs Şa-

iri, kurucu genel başkanımız olmasının ötesinde 

köklü bir hareketin lideri olarak hiç unutmaya-

cağımız, unutturmayacağımız, hep hayırla yâd 

edeceğimiz Mehmet Akif İnan’a bir kez daha Al-

lah’tan rahmet diliyoruz. 

İnsanları doğrudan mahrum, yalana 
mahkûm etmeyen gazetecilerin 
gününü tebrik ediyoruz 

09/01/2021

İnsanları doğru bilgi ve güvenilir haberle bu-

luşturmak için muhabirinden fotoğrafçısına ve 

editörüne; zor şartlarda gösterdikleri çabayla 

demokratik hak ve özgürlükler alanının daha 

da genişlemesine, güçlenmesine hizmet eden 

gazeteciler her türlü takdir ve teşekkürü hak et-

mektedir. 

Yorucu bir tempoyla toplumsal olaylardan afet-

lere, terörden savaş alanına kadar zor, tehlikeli 

anlarda ve yerlerde, üstelik zamanla yarışarak, 

gelişmeleri haberleştirerek bizlere servis eden 

gazeteciler kamuoyu açısından çok önemli bir 

görevi ifa etmektedir. Birçok basın emekçisi, ha-

ber peşinde koşarken pek çok tehlike atlatmak-

ta, yaralanmakta, hatta canından olmaktadır. 

İnsan hakları ve hürriyetinin kullanımı açısından 

basın hürriyeti önem taşımaktadır. Düşünce, 

inanç, kanaat ve ifade özgürlüğü ancak basın 

hürriyetiyle mümkün olabilir. Gerçeklerin haber 

olmadığı yerlerde insanlar doğrudan mahrum, 

yalana mahkûm olurlar. 
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Uzaktan eğitim öğretmenlerin fedakârlıklarıyla 

icra edildi

Bu süreçte eğitim-öğretim, TRT EBA kanalları 

ve EBA platformu başta olmak üzere uzaktan 

eğitim araçlarıyla sürdürülmüştür. Ancak canlı 

ders veya EBA TV erişiminde bölgesel ve yöre-

sel eşitsizlikler ile aynı eğitim kurumundaki öğ-

renciler arasında dahi var olan eşitsiz derse ka-

tılım imkânları, merkezî planlamanın göremediği 

sonuçlar üretmiştir. Bu olumsuz duruma rağ-

men, öğretmenlerimizin öğrencilerin eğitimde 

geri kalmaması adına gösterdiği olağanüstü ve 

fedakârca çabalar, uzaktan öğrenimi mümkün 

kılmıştır. Öğrencisi için sabahın erken saatlerin-

den gece geç saatlere kadar bilgisayar başında, 

bir yandan öğrencisinin dikkatini derste tutma-

ya çalışıp diğer yandan ders veren öğretmenle-

rimiz, bu zorlu süreçte hem eğitimin ayakta tu-

tulmasının hem de öğrenme kayıplarının en aza 

indirilmesi mücadelesinin mimarları olmuştur. 

Öğrenme kayıplarının telafisi için şimdiden 

planlama yapılmalıdır

Salgın süreci özellikle eğitimde fırsat eşitliği ko-

nusunda eğitim sistemimizdeki sorunları daha 

görünür kılmıştır. Sosyo-ekonomik özelliklerin 

uzaktan eğitime erişim imkânlarına etkisi göz 

önüne alındığında yüz yüz eğitimin ertelenme-

sinin daha fazla mümkün olmadığı ortadadır. 

Önümüzdeki günlerde Bakanlığın ana odak nok-

tası, uzaktan eğitim sürecinde oluşan öğrenme 

kayıplarının giderilmesi olmalıdır. Bu amaçla öğ-

renme kayıpları tespit edilmeli, okulların kapa-

sitesi güçlendirilmeli, öğrenciler yönlendirilmeli, 

öğretmenler desteklenmelidir.

25 Ocak tarihi itibarıyla Destekleme ve Yetiş-

tirme Kurslarında yüz yüze eğitime başlanacak 

olması kararı yerinde ve doğrudur. Ancak, bu ka-

rarın okul yönetimlerine ve öğretmenlere yeterli 

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının-

dan en fazla etkilenen alanlardan biri de eği-

tim-öğretim oldu. Yüz yüze eğitime ara verilme-

si gibi, salgınla mücadele konusunda alınması 

zorunlu ve kaçınılmaz kararlar, eğitim-öğretimin 

her aşaması ve kademesine ne yazık ki telafisi 

zor zararlar vermiştir, hâlâ da vermeye devam 

etmektedir. Hayatın her alanda normalleşmesi 

için, salgının sona erdirilmesi adına alınan ted-

birlere uyulması hepimizin sorumluluğudur. Bu 

süreçte oluşan öğrenme kayıplarının telafisi, yüz 

yüze eğitime geçilebilmesi için normalleşme ge-

rekli ve zorunludur. 

2020-2021 eğitim-öğretim yılı salgınla mücadele 

tedbirleri kapsamında 31 Ağustos tarihinde TRT 

EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan 

eğitim yoluyla başlatıldı. Yüz yüze eğitim, ana sı-

nıfları ve birinci sınıflar için 21 Eylül’de başladı. 12 

Ekim tarihinden itibaren ilkokullar, köy okulları, 8 

ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel eğitim 

öğrencileri için; 2 Kasım tarihinden itibaren ise 

5 ve lise 9. sınıflarda yüz yüze eğitime geçildi. 

Ancak salgının yeniden artış göstermesi üzerine 

ilk ara tatil sonrası 23 Kasım tarihinden itibaren 

uzaktan eğitim başlatıldı. 

Eğitim yönetiminde kararlılık, koordinasyon ve 

uyum esastır

Salgın sürecinde eğitim yönetiminde kararlar 

zamanında alınmalı, süreç içerisinde alınan farklı 

kararlar eğitim çalışanlarını belirsizlik içerisinde 

ve zor durumda bırakmamalıdır. İkinci dönem bu 

tür kararsızlıklara ve çelişkilere düşülmemelidir. 

Bakanlığın eğitim paydaşlarıyla istişare hâlinde 

olması, merkez ve taşra teşkilatları arasında güç-

lü koordinasyon kurması zorunludur. Zor şartlar-

da birçok şeyden mahrum olarak sürdürülmeye 

çalışılan eğitim faaliyetlerinin verimliliğinin ve ni-

teliğinin artırılması için istişareyle uygulanabilir 

net kararların alınması önemlidir.
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Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son 

verilmelidir

Aynı işi yapan, aynı sorumluluklara sahip kamu 

görevlileri arasında eşit olmayan özlük hakları 

doğuran statü farklılıkları kabul edilemez. Öğ-

retmenler odasında farklı haklara sahip eğitimci-

lerin bulunması ayrımcılıktır. Bu ayrım eğitimci-

ler arasında iş barışına, öğretmenin iç huzuruna 

ve eğitimin verimliliğine zarar vermektedir. 

Haklarımızı koruyacak ve geliştirecek içerikte 

bir meslek kanunu artık çıkarılmalıdır

Öğretmenin yetiştirilmesinden emekliliğine ka-

dar öğretmenlik mesleğini bütün olarak ele ala-

cak, yöneticilik ve liderlik süreçlerine katılım, bu 

pozisyonlardaki mali, sosyal ve özlük hakları da 

içerecek, uluslararası standartlara uygun, öğret-

menliğin kariyer mesleği niteliğini dikkate alan, 

öğretmenin etkinliğini artıracak, itibarını yüksel-

tecek nitelikte bir meslek kanunu eğitimin ge-

leceği açısından ertelenemez bir zorunluluktur.

Okullar yüz yüze eğitime hazır hâle 

getirilmelidir

Bakanlık 15 Şubat tarihi itibariyle eğitimin her 

kademesinde yüz yüze eğitimi başlatma irade-

sini ortaya koymuş bulunduğundan devam eden 

salgın süreci gözetilerek tatil döneminde bazı 

ivedi adımların atılması zorunludur. Bu çerçeve-

de okulların yüz yüze eğitime hazır hâle getiril-

mesi ekseninde okullara bütçe/ödenek tahsisi 

yapılmalı, okullarda güvenlik önlemleri artırılma-

lı, öğrenme kayıplarının hızlı bir şekilde tespiti 

ve giderilmesi için ilave kurs/ders imkânları ge-

tirilmeli, istekleri dâhilinde aşılamada öğretmen-

lere öncelik verilmeli, unvan değişikliği sınavla-

rı başta olmak üzere ertelenen sınavlar bir an 

önce gerçekleştirilmeli, salgın sürecinde ortaya 

çıkan özlük hakları kayıplarını telafi edecek, yüz 

hazırlık imkânı bırakılmadan alınmış olması eği-

tim çalışanlarını zor durumda bırakmıştır.

Ertelenen sınavlarda belirsizlik giderilmelidir

Eğitimin uzaktan sürdürüldüğü eğitim-öğretim 

yılının birinci döneminde aynı şekilde hizmet 

içi eğitimlerden unvan değişikliği sınavına ka-

dar personel politikasının belkemiği niteliğin-

deki çok sayıda faaliyet de askıya alındı veya 

ertelendi. Geçici bir tedbir olarak zamanında 

gerekli görülen bu ve benzeri faaliyetler daha 

fazla ertelenmemelidir. Ertelenen unvan değişik-

liği sınavlarının ne zaman gerçekleştirileceğinin 

duyurulmaması, belirsizliğe ve haklı beklentinin 

karşılıksız kalmasına neden olmuştur. 

Eğitim-öğretimin yükünü çeken eğitim perso-

nelinin unvan değişikliği sınavları beklentileri 

karşılanmalı, sınav tarihi netleştirilerek gerekirse 

online gerçekleştirilmelidir. 

Eğitim çalışanlarının yer değişikliği talepleri 

karşılanmalıdır

Salgın süreci ve alınan tedbirlerin doğurduğu 

olumsuz sonuçlar gözetilerek, öğretmenlerimi-

zin il içi ve iller arası yer değişikliği talepleri, ma-

zeretlerinin giderilmesi başta olmak üzere, istek-

leri dâhilinde mağduriyet üretmeyecek ve yeni 

mağduriyetlere sebebiyet vermeyecek şekilde 

karşılanmalıdır. 

En az 60 bin öğretmen ataması yapılmalıdır

Öğretmen açığı, ücretli öğretmenlik gibi hak 

kayıplarına neden olan güvencesiz istihdam 

türleriyle kapatılmak yerine, öğretmen ihtiyacı 

gözetilerek yarıyıl tatili döneminde en az 60 bin 

öğretmen atanması yapılmalıdır. 
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Bu güruh, her ortamda akademisyenlere ve 

kamu görevlilerine siyaset yasağının kaldırılma-

sını savunurken, kendilerinden görmedikleri ki-

şilere karşı ne kadar gaddar ve sekter oldukları-

nı bir defa daha gösterdiler. Gösteri adı altında 

sürdürülen arbedede üniversite öğrencilerinden 

ziyade terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin olması, 

işin amacını ve meşruiyet derecesini zaten gös-

termektedir. Ayrıca, nereden zuhur ettikleri belli 

olmayan sapkın bireylerin oluşturulan kaotik or-

tamda ortaya çıkmaları, kendilerine alan açma-

ya çalışmaları, seslerini duyurma gayretleri, bu 

topraklarda asla gerçekleşmeyecek meşruiyet 

arayışıyla kinlerini kusmaları beyhude bir çırpın-

madır. 

Kıblemiz olan Kâbe’nin resmini saygısızca yere 

atanlar, kendi öğrencilerini fişleyenler, ‘mesele 

Boğaziçi değil, sen hâlâ anlamadın mı’ pankar-

tıyla ‘Gezi’yle akrabalığını ortaya koyanlar, ara-

dıklarını asla bulamayacaklardır. Milletimiz, bu 

ve benzeri olayları ve tezgâhları basiretiyle gör-

mekte, ferasetiyle değerlendirmekte, sabırla ve 

tahammülle izlemektedir.

Biz her zaman düşünce ve fikir özgürlüğünden 

yanayız. Mağdur olan herkesin hakkını ararız, 

sözcülüğünü yaparız. Fikrine katılmasak bile 

herkesin düşüncesini ifade etmesinden yanayız. 

Ülkemizde elbette insanlar demokratik hakları-

nı kullanmalı, gösteri yapabilmeli, yürüyüşle hak 

arayabilmelidir. Ancak küresel güçlere payanda-

lık yapanların, ipleri emperyalistlerin elinde olan 

kuklaların, kendini kamufle eden etki ajanlarının, 

milletin iradesine ipotek koymak isteyenlerin, 

vesayet özlemiyle her şeye teşne olanların van-

dallıklarını özgürlük saymak safdilliktir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, yasakların ve sınırlama-

ların kalkması, özgürlük alanlarının genişlemesi 

için mücadele ederken; görüntüsü yerli, zihniyeti 

yabancı, istiklal mücadelesinin manasını bilme-

yüze eğitime ara verilmesi hallerine ilişkin top-

lu sözleşme hükmünü eksiksiz hayata geçirecek 

somut düzenlemeler yapılmalıdır. Salgın süreci 

eğitim sistemi içindeki tüm paydaşlarla işbir-

liğine dayalı etkin bir iletişimin önemini ortaya 

koymuştur. Bundan sonraki süreçte, bunun ge-

reklerini yerine getiren adımlar atılması olumlu 

olacaktır. 

Boğaziçi’ndeki darbe arayışına geçit 
vermeyeceğiz 

04/02/2021

Taksim Gezi Parkı’nda ağaçların yerinin değişti-

rilmesini‘ağaçlar katlediliyor’ bahanesiyle fırsata 

çevirmeye çalışanlar, 28 Şubat’ın psikolojik ha-

rekâtını andıran söylem, yöntem ve eylemlerle 

darbe arayışına girenler, Boğaziçi Üniversitesi’n-

deki ortamı kendisine uygun bir zemin olarak 

görenler yeni bir tezgâh peşindeler. 

Hukuka, kanuna ve mevzuata uygun olarak ger-

çekleştirilen rektör atamasını kendi ideolojik 

saplantılarına uygun bulmayanlar, algısal yön-

temlerle, tepkisel söylemlerle bir eylem kapasi-

tesi oluşturma gayretkeşliği içindeler. 

Yeni atanan rektörün daha önce bir siyasi parti-

den aday olduğu bahanesiyle rektör olarak gö-

revlendirilmesine karşı çıkanların siyasi özgür-

lüklerden ne anladığı, amaçlarının bilim değil, 

sadece ideoloji olduğu, bazı hak ve özgürlükleri 

sadece kendilerine yakıştırdıkları, vandallıkların-

dan ve sürekli darbe arayışlarından açıkça belli 

olmaktadır. 

İliklerine kadar işlemiş vesayetçi, darbeci ah-

laksızlıkla hareket edenlerin kamu kurumlarının 

devlete ait millete hizmet mekânı olduğunu bil-

meleri, bilmiyorlarsa da öğrenmeleri gerekmek-

tedir. 
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kapatan karanlık duvarlara karşı aydınlık bilincin 

sözcüsü olmuş bir erdemliler hareketidir.

Milletinin kültür ve medeniyet değerlerinden 

beslenerek büyüyen, sahip olduğu yerli ve millî 

duruşunu 28 Şubat gibi zorba ve 15 Temmuz 

gibi kanlı darbe süreçlerinde bile bozmayan; dı-

şarıdan desteklenen, içeriden beslenen vesayet 

odaklarının emperyalizme hizmet eden her türlü 

yasakçı, dayatmacı girişim ve operasyonlarına 

tereddüt etmeden söylemleri ve eylemleriyle 

direnen Eğitim-Bir-Sen, kendi hizmet kolunda 

genel yetkili olmayı gelenekselleştirmiş bir sen-

dika ve milletin hassas olduğu her konuda bütün 

gücünü ortaya koyan bir sivil toplum örgütüdür.

Eğitim-Bir-Sen, ülkenin idaresine, milletin irade-

sine tasallut eden şer odaklarına karşı millî ira-

denin teminatı, demokrasinin dayanağı, hak ara-

manın adresi, örgütlü mücadelenin merkezidir. 

Kendi ülkesinde parya muamelesi gören, ezilen, 

dışlanan, horlanan milletin hukukunu koruyan, 

bu yolda demokratik gelişme ve girişimlerin, 

özgür düşüncenin, umudun, inancın, özgürlü-

ğün önüne çıkarılan bariyer ve barikatları önce 

eğitim düzeninde, sonra kültürel ve sosyal alan-

da bir bir parçalayıp aşarak elde ettiğimiz tarihî 

önemdeki kazanımlar, milletimizin hayat ve ha-

reket alanını genişletmiş, ufkunu açmıştır. Başör-

tüsü yasağının kalkmasında, insanların inancının 

gereğini yaşamasının önündeki engellerin kalk-

masında, katsayı ve sekiz yıllık zorunlu eğitim 

döneminden 4+4+4 eğitim modeline geçmede, 

Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimizin Hayatı ders-

lerinin müfredata konulmasında, müfredatın 

vesayetçi, materyalist ve militarist içeriğinden 

ayıklanmasında Eğitim-Bir Sen’in kararlı, inançlı 

mücadelesi, katkısı ve imzası vardır. 

15 Temmuz ihanetine karşı meydanlara çıktığı-

mız son tarihî direnişimizde görüleceği gibi, Eği-

tim-Bir-Sen’in tarihi, Türkiye’nin karanlıklardan 

diği için istikbali müstemleke temsilciliği olarak 

hayal eden, kaosla beslenen bu zihniyetin mil-

letimizin iradesine ket vurmasına, devletin ba-

ğımsızlığına karşı,28 Şubat’ta, 17/25 Aralık’ta, 15 

Temmuz’da olduğu gibi, aynı kararlılıkla duraca-

ğız. 

Hak mücadelesinin öncüsü, 
özgürlüğün sözcüsü Eğitim-Bir-Sen 
29. yaşında 

13/02/2021

Eğitim-Bir-Sen olarak, kazanımlarla dolu hak, 

emek ve özgürlük mücadelemizde 29.yılımıza 

girdik. Fikirden aksiyona, birlikten sendikaya, 

birlerden yüz binlere, etkiden genel yetkiye, 

toplu görüşmeden toplu sözleşmeye, genel yet-

kiden zirveye, yerelden evrensele, zirveden yeni 

ufuklara, yeni ufuklardan yeni umutlara sürdür-

düğümüz tarihimizde sendikacılıkta yeni bir çı-

ğır açtık, sendikacılığa yeni bir soluk getirdik. 

Emperyalizmin gizli esaretine, işbirlikçilerin açık 

vesayetine, yasalara değil yasaklara, özgürlüğe 

değil körlüğe hizmet eden, milleti seçkinlerin 

ideolojik kaprislerine, kültürü batıcı taklitçile-

rin keyfîliğine mahkûm ve mecbur eden ihanet 

odaklarıyla amansız mücadelenin örgütlü gücü 

Eğitim-Bir-Sen, 14 Şubat 1992’de, hayata yerli 

dil, düşünce ve değerlere dayanarak bakan, sa-

nat, fikir ve hareket adamı Mehmet Akif İnan’ın 

öncülüğünde, eğitim çalışanlarının meslekî da-

yanışması, mali, özlük ve sosyal haklarının koru-

nup geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur. 

İnsan onurunu ayaklar altına alarak yasak, teh-

dit, baskı ve hakareti varlıklarını devam ettirme-

nin yegâne yolu gören zorbaları, mücadelesiyle 

dize getiren Eğitim-Bir-Sen, kalbimizi ve aklımızı 

köreltmeyi amaçlayan cehalete karşı ilim ve ir-

fan meşalesini yakmanın öncüsü, milletin ufkunu 
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Hocalı’da savunmasız durumdaki 106’sı kadın, 

70’i yaşlı, 63’ü çocuk olmak üzere, 613 Azer-

baycanlı kardeşimiz hunharca, vahşice öldürül-

dü. Katil sürüsünün yaptığı katliamdan 487 kişi 

ağır yaralı olarak kurtuldu, bin 275 kişi esir alındı, 

bunların 150’sinin akıbetine dair bugüne kadar 

hâlâ bir haber alınamamıştır. Katliamda sadece 

insanlar öldürülmemiş; başta tarihî camii, mescit 

ve medreseler olmak üzere, bütün kültür eserle-

ri, tarihî doku ve kimlik de yakılıp, yıkılmıştır. Ta-

rihe kara bir leke olarak geçen o gecede, maddi, 

manevi varlıklarıyla insanlık katledilmiştir. İnsan-

lıktan, insani değerlerden nasip almamış vahşi 

çapulcular, insanlığın aklını, vicdanını, kültürünü, 

onurunu hedef almışlardır.

Ermenistan, tekraren yaşattığı trajedi ve zulüm-

lere rağmen, bir yandan soykırım yalanıyla tarihî 

gerçekleri çarpıtırken, diğer yandan Hocalı katli-

amını gerçekleştiren kişileri bırakınız cezalandır-

mayı, Cumhurbaşkanlığı da dâhil ülkenin en yük-

sek makamlarına kadar çıkararak ödüllendirmiş-

tir. Bu kişiler, katliamı intikam almak için yaptık-

larını göğüslerini kabartarak söyleyebilmişlerdir. 

Buna rağmen çağdaş dünya, Hocalı’daki kitlesel 

faciaya pek tepki vermemiştir. 

Bizler, başından beri Hocalı’da katledilen kar-

deşlerimizin hicranını yüreğimizde hissetmekle 

kalmadık, kınamakla yetinmedik, ulusal ve ulus-

lararası her platformda gündeme getirip bir has-

sasiyeti canlı tutmaya çabaladık. İşgalin sonlan-

dırılması için bir irade ortaya koymayan Minsk 

Grubu’nun oyalayıcı taktiklerle fiilî durumu kalıcı 

hâle getirme oyununu sahnelediğini ifade ettik. 

En temel insan hakkını korumak adına bile olsa 

Karabağ’daki Ermeni işgali sonlanmalı, zulüm 

bitmeliydi. Bütün haksızlıklara rağmen bölgenin 

barış ve istikrarı için işgalin sona erdirilmesi ve 

sorunun müzakereyle çözülmesi girişimleri her 

defasında sonuçsuz bırakılmıştır. Bunun yanın-

aydınlığa, darbe dönemlerinden demokrasiye 

geçmek için tutarlı, ilkeli, cesur mücadelesinin 

destansı tarihidir. 

Eğitim-Bir-Sen, mağdur edilmiş, mazlum bıra-

kılmış, zulme ve haksızlığa uğramış coğrafyala-

ra her zaman yardım elini uzatmıştır. Akademik 

araştırmalar yapmış, sanata katkı sunmuş, kültü-

re her zaman değer ve öncelik vermiştir. Bu sen-

dikacılık anlayışıyla özgün bir sendikal model or-

taya koymuştur. Üyelerinin hakkını ve hukukunu 

korumak, onların her türlü kariyer planlamasına 

ve mesleki gelişimine katkı sunmak sendikacılık 

anlayışımızın esaslarındandır. 

Bu duygu ve düşüncelerle başta Kurucu Genel 

Başkanımız Mehmet Akif İnan olmak üzere, Ge-

nel Başkanlarımız Niyazi Yavuz ve Ahmet Gün-

doğdu’ya şükranlarımızı sunuyoruz. Sendikamı-

za büyük emek veren ebedi âleme uğurladığı-

mız Mithat Sevin ve Erol Battal Başkanlarımıza 

Allah’tan rahmet diliyor,  kuruluşundan günümü-

ze kadar sendikamıza emek, ömür ve gönül ve-

ren tüm genel yönetim kurulu üyelerimize, şube 

başkanlarımıza, ilçe ve işyeri temsilcilerimize 

hassaten tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz. 

Hocalı’da katledilen kardeşlerimizi 
unutmayacağız 

25/02/2021

29 yıl önce, 1992’de, 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağ-

layan gece, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Dağlık 

Karabağ  bölgesindeki  Hocalı  kasabasında, Er-

meniler tarafından bir katliam yapıldı. Asla unut-

mayacağımız katliamın hüznü sürerken, geçen 

yıl, 44 gün süren savaşla işgalden kurtarılıp azad 

edilen Karabağ’la birlikte Hocalı’nın acılarını az 

da olsa dindirmeye başlamasıyla maşeri vicdan 

bir nebze olsun teskin olmuş, teselli bulmuştur. 
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28 Şubat, tarihimize geçmiş kara bir 
lekedir

27/02/2021

28 Şubat, milletin değerlerine göre siyaset ya-

pılmasına ve bağımsız politikalar belirleme 

iradesine, toplumun inancını yaşama hakkına, 

ekonomik sistemin yağma düzeninden kurtarıl-

ması sistemine, insanca yaşama standartlarının 

oluşturulması gayretine karşı siyasi, ekonomik 

ve sosyal ayrıcalıklar sahibi hegemonik güçlerin 

müesses nizamı koruma amacıyla gerçekleştir-

diği bir darbedir. 

Bütün darbeler gibi 28 Şubat da bir mühendis-

lik projesidir ve toplumu, siyaseti, idareyi, inancı, 

ticareti, ekonomiyi, yargıyı, eğitimi, kısacası ha-

yatın tüm alanlarını dizayn etmeyi amaçlamıştır. 

Emperyalist güdümlü darbenin buruk, kahredici 

hatıralarını unutmadık, unutturmayacağız. 

İhanet şebekesi, asker, yargı, siyaset, medya, iş 

çevreleri ve kimi sözde sivil toplum kuruluşla-

rındaki işbirlikçileri ile bir dizi yasadışı ve gayri-

meşru uygulamayı zorbaca dayattı. O gün, mil-

letimizin binyıl boyunca tarihe ve nesiller boyu 

ruhumuza kök salmış yerli ve millî değerlerine 

açıktan savaş açıldı. İnsanlık dışı uygulamalarıyla 

hafızalara kazınan o kerih süreçte millet iradesi-

nin özgür seçimle iktidara getirdiği hükûmetin 

yürütme hakkı gasbedildi. Demokrasi yara aldı, 

ifade özgürlüğü ayaklar altına alındı, ekonomi 

çökertildi, bankalar hortumlandı, hazine soyul-

du. Milyonlarca insanımız inanç ve düşüncele-

rinden dolayı fişlendi, hakarete uğradı, işine son 

verildi, her bakımdan mağdur edildi. 

Brifinglere göre karar veren yargı, talimata göre 

manşet atan medya, içinde kimi sendikaların da 

bulunduğu güya sivil toplum kuruluşları, millî 

iradeye kurulan komplonun destekçisi ve suç or-

tağı oldular. 

da kimi dış güçler ve diasporanın desteğinden 

cesaret bulan Ermenistan, sınırsız sorumsuz-

lukla zulümlerini sürdüreceğini sanmış, 12 Tem-

muz2020’deAzerbaycan’ın sınır kenti Tovuz’a 

saldırarak yeni bir işgal girişiminde bulunmuştur. 

Azerilerin özgürlük ve adalet özlemini içeren 

yüksek iradenin siyasi ve askeri kararlılığıyla iş-

galciler hak ettikleri karşılığı zelil bir yenilgiyle 

almıştır. ‘Tek millet, iki devlet’ söyleminin söz-

den ibaret olmadığını gösteren Türkiye’nin de 

desteğiyle askeri olarak savaş meydanında çok 

açık, kesin bir karşılık veren Azerbaycanlı kar-

deşlerimizin 44 gün süren başarılı harekâtı, bü-

tün Karabağ ve elbette Şuşa ve Hocalı’yı işgal-

den kurtarmış, özgürleştirmiştir. Bu arada Hocalı 

katliamında aktif rol alan ve Ermenistan ordusu 

tarafından üstün hizmet madalyası verilen Albay 

Rüstem Gasparyan’ın öldürülmesi, mazlumların 

ahının yerde kalmayacağı, zalimlerin bu dünya-

da da er ya da geç hesap verecekleri hakikatinin 

tecellisidir. 

Tarihî ve hukuki olarak Azerbaycan toprağı olan 

Karabağ ve Şuşa, Ermenistan’ın işgalinden kur-

tarılmış, Hocalı’da işlenen barbarlığın, zulmün, 

vahşetin hesabı Müslümanlara yaraşır bir asalet 

ve adaletle savaş alanında sorulmuş, şehitlerin 

intikamı alınmıştır. Bu savaş ve zafer, geç de olsa 

haksızlığın son bulması, adaletin tesisi, mazlum-

ların intikamı, zalimlerin cezalandırılması adına 

da tarihî bir başarı ve aşamadır.

Eğitim-Bir-Sen olarak, zalimlere merhametin 

mazlumlara zulmetmek anlamına geldiği, seyirci 

kalacağımız her zulmün dönüp bizi de vuracağı, 

unutulan katliamın tekrarlanacağı gerçeğinden 

hareketle, hiçbir ülkenin saldırıya uğramamasını, 

işgal edilmemesini, insanların katledilmemesini 

ümit ve temenni ediyoruz. 
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çalışma yapılmalı ve sivil toplum kuruluşları da 

bu çalışmada yer almalıdır. Ayrıca,28 Şubat zih-

niyetinin ebediyen tasfiye edilmesi için, mağdur-

ların yaşadığı tüm hak kayıpları somut adımlarla 

telafi edilmeli ve darbenin sivil ayağıyla da he-

saplaşılmalıdır. 

Kadının saygınlığı kadına saygıyla 
başlar 

07/03/2021

Dünyayı imar, toplumu ihya, kültürü ıslah eden, 

şefkat ve fedakârlıkları ile nesilleri eğiten, alın 

teri döküp üreten ilk öğretmenimiz annemiz, da-

yanıştığımız kardeşimiz, ailemizin direği, toplu-

mun temeli olan kadınlarımızın Dünya Kadınlar 

Günü’nü tebrik ediyoruz. 

Kadın, hayat gerçeğinin temeli, toplumsal haya-

tın kurucu aktörü, çalışma hayatımızın ana ka-

rakteri, her faaliyetimizin paydaşı; varlığımızın 

manevi derinliği, kültürümüzün taşıyıcı sütunu, 

öğütleriyle davranışlarımızın en belirleyici unsu-

rudur. 

Kültürümüzün nesillere aktarılması, gelenekle-

rimizin öğretilmesi, hayatın hikmetli yanlarının 

‘ana öğüdü’yle yaşatılması, kadınlarımızın etkin 

gücünün en büyük göstergesidir. 

Tarihimizde kadınlarımız savaş dönemlerinde 

kahramanlaşarak nam salmış, kurdukları örgüt-

lerle sivil hayata büyük değerler katmış, siya-

sette aldıkları görevlerle öncü olmuş, ticaretteki 

başarılarıyla model ortaya koymuş,  sanatta çığır 

açmış, hayatın her alanında büyük icraata imza 

atmış, atmaya da devam ediyorlar. 

Modern hayatın hakka ve ahlaka sığmayan da-

yatmalarının, sanayileşmeyle başlayan kapitaliz-

min sömürü çarklarının, sapkın bazı yönelişlerin 

Zorbalıkla sürdürülen toplum mühendisliğinin 

millî değerlere düşmanlığa dayalı ideolojisini, 

başörtüsü yasağı ve eğitimitek bir ideolojinin 

dayanağı hâline getirmek, dönemin en yıkıcı 

uygulamalarından bazılarıdır. Üniversitelerde 

başörtülü kızlarımız ikna odalarına alınmış, tur-

nikelerden geri çevrilmiş, eğitim hakları gasbe-

dilmiştir. Sürecin zorbalıklarına karşı duran sivil 

toplum kuruluşları kapatılmış, Kur’an kursları ve 

vakıfların faaliyetleri yasaklanmıştır. Sekiz yıllık 

kesintisiz zorunlu eğitime geçilmiş, düşman-

ca tavır takınılan imam hatiplerin orta kısımları 

kapatılmış, katsayı uygulaması getirilerek imam 

hatip liseleriyle birlikte meslek okullarının da 

önü kesilmiş; gençlerimiz mesnetsiz bir şekilde 

mesleksiz bırakılmak istenmiştir. 

28 Şubat, ülkemizin insan hakları, düşünce ve 

demokrasi tarihinde kara bir lekedir.

Binyıl süreceği iddia edilen darbe düzeninin iz-

leri, zaman içerisinde milletin iradesi ve kararlı-

lığıyla birçok açıdan silinmiştir. Darbeciler yargı-

lanarak darbenin hesabı sorulmuş, darbecilerin 

21’i müebbet hapse mahkûm edilmiştir. 

Hâlâ dönemin keyfî kararlarıyla mahkûm edilen 

birçok insanın mağduriyeti, anlaşılmaz bir şekil-

de maalesef devam etmektedir. Adaletin tam 

olarak tesisi, bu mağduriyetlerin giderilmesi, 

zararların tazmin edilmesiyle mümkündür. Aksi 

hâlde, 28 Şubat’ın izleri, toplumun bir kesimi için 

bütün yıkıcılığıyla devam ediyor olacaktır.

Direnerek darbeleri tarihin karanlığına gömen 

iradenin ürettiği değerler kalıcı hâle getirilme-

li; darbeleri püskürten, istiklali tesis eden irade, 

istikbali tesis edecek idareye dönüştürülmelidir. 

Sıkıntıların giderilmesi, devam eden sorunların 

çözüme kavuşturulması bağlamında mağduri-

yetlerin tespiti ve ortadan kaldırılması için bir 
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guna uğratmak isteyenler, bu değeri aşındırma-

ya çalışmaktadır. 

Sözde ‘kadın hakları’ söylemi, dünyanın her ye-

rinde kadim ahlaki düzenleri sarsmak, köklü top-

lum yapılarını yozlaştırmak için bir istismar mal-

zemesi olarak kullanılabilmektedir. Bu kişilerin 

kültürden, ahlaktan, aileden, inançtan, millet ve 

milliyetten, medeniyet ve kültürden yana hiçbir 

kaygıları yoktur. Daha çok sorumsuz, savruk ve 

tüketicidirler. 

Değişen insan ve toplum anlayışından ekonomik 

mecburiyetlere kadar yaşanan yeni durumların, 

iş hayatından toplum düzenine kadar birçok 

düzenlemeyi kaçınılmaz kıldığı da bir gerçektir. 

Tam da bu noktada modernleşme sürecinde Ba-

tı’nın düştüğü trajik hataya düşmeden kendi ta-

rih ve kültür birikimimizin ışığında ve çağımızın 

mecburiyet ve deneyimleriyle kadınların daha 

güçlü kılınması için ev, aile ve çalışma düzeni 

daha sağlam tanzim edilmelidir. Bunun için yeni 

hak, destek ve programlarla, kadın ve aile lehine 

yapılan düzenlemelerin alan ve içerikleri geniş-

letilmelidir. 

Kadını mağdur etmeye dönük tüm ideolojik kur-

gulara rağmen içine doğduğumuz kültür ve an-

lam dünyasında ‘kadının saygınlığı, kadına say-

gıyla başlar’ anlayışı esastır.

Eğitim-Bir-Sen olarak, insan ve medeniyet de-

ğerlerini muhafaza edip yüceltecek toplumun, 

ancak sağlam aile yapısı ve güçlü kadınla müm-

kün olacağına inanıyor; Dünya Kadınlar Gü-

nü’nün kadınlarımızın ve tüm dünya kadınlarının 

sorunlarının çözümü için yeni bir başlangıç ve 

imkân olmasını temenni ediyoruz. 

her geçen gün değerlerimizi dejenere etmesinin 

en büyük bedelini kadınlarımız ödemektedir. Ka-

pitalizmin istismarıyla bir pazarlama nesnesine 

dönüştürülmeye çalışılan kadın kimliğinin ‘öz-

gürlük’, ‘bağımsızlık’ gibi kavramlarla bezenerek 

yutturulmaya çalışılmasına karşı hepimiz teyak-

kuza geçmeli, örgütlü gücümüzle mücadele et-

meliyiz. 

Kadını ve erkeği yaradılışın fıtri doğasını inkâra 

kışkırtan şeytani ideolojiler, insanlığı ifsada ve 

helake sürüklemektedir. İnsanlığı yok etmeye 

odaklanmış sapkınlık, kadına da erkeğe de say-

gılı değildir. Gelinen aşamada cinsiyetsizleştir-

meye varan tezviratın kadın erkek eşitliği veya 

özgürlüğü söyleminin hiçbir inandırıcılığı, hatta 

kadınlar için, kadınlar günü için söyleyecek bir 

sözü kalmamıştır. 

İnancının gereğini yerine getirmeye çalışan ka-

dınların varlığı görmezden gelinmiştir. Onlar bir 

hak talep edemez, hatta sırf farklı tercihlerin-

den dolayı hakları gasbedilebilir görülmüştür. 

28 Şubat’ta kılık ve kıyafetinden dolayı binlerce 

çalışan kadına, kız öğrencilere yapılan zulüm-

lere sessiz ve tepkisiz kalınmasının sebebi bu-

dur. Yine dünyanın birçok yerinde terör ve sa-

vaş mağduru olan, vatanından sürülen, göçmen 

duruma düşen, öldürülen, tutuklanan veya zin-

danlarda taciz ve tecavüze, soykırıma uğrayan 

kadınların, bu çarpık zihniyet tarafından çağdaş 

yaşama biçimine uymadıkları gerekçesiyle hak-

ları hatta varlıkları yok sayılmıştır. 

Denedikleri binbir oyun ve saldırılarla bir türlü 

dize getiremedikleri milletimizin kişilik ve kül-

türü, kadının kimliği üzerinden yapılan operas-

yonlarla bozulmak istenmektedir. Çünkü kadın, 

dünden bugüne, bugünden yarına duygu, bilgi, 

beceri, ahlak, maneviyat akışının canlı değeridir. 

Aileyi, toplumu yozlaştırmak suretiyle bizi boz-
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İstiklal Şairimiz, milletinin ruhunu yakından ta-

nıyan büyük bir münevver, fikirleriyle yön veren 

bir mütefekkir, arkadaşlık ilişkilerinde diğerkâm, 

milleti için her türlü fedakârlığı yapacak kadirşi-

nas bir adam, erdemleriyle mümeyyiz bir şahsi-

yet, aynı zamanda bir Millî Mücadele kahrama-

nıdır.

İstiklalimiz için bir marş yazmak demek, iman 

için, onur için, gelecek nesiller için ateş denizin-

den geçmek; gelecek için bugünümüzü ve canı-

mızı feda etmeyi göze almaktır. Emperyalizmin 

ülkemize 15 Temmuz gecesi yaptığı alçak kalkış-

maya karşı millet olarak direnişimizle, hür irade-

mizle, bağımsız ve onurlu bir şekilde verdiğimiz 

ders, bunun böyle olduğunun en son gösterge-

sidir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, Asım’ın Nesli’ne yaraşır 

bir ahlak, azim ve iradeyle, İstiklal Marşımızı bü-

tün gerçekliğiyle yüzyıllar boyunca yaşayacak, 

gelecek nesillerimize aktarmayı kendimize ödev 

bileceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, İstiklal Harbimizi en 

veciz hâliyle bize İstiklal Marşı olarak armağan 

eden Mehmet Akif Ersoy’u, Millî Mücadele şehit-

lerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anı-

yoruz. 

Halepçe katliamı insanlık adına 
utanç vesikasıdır 

16/03/2021

Emperyalist güçlerin coğrafyamızı işgal ve talan 

etmeyi amaçlayan kanlı oyunlarının bir parçası 

olarak,16 Mart 1988’de Halepçe’de binlerce maz-

lum insan katliama maruz kaldı.Bugün, insanlı-

ğın utanç vesikası olarak tarihin hazin sayfaları 

arasına eklendi.

Ortak hissiyatımız, millî mutabakat 
metnimiz 100 yaşında

11/03/2021

Emperyalist devletlerin güç birliği hâlinde yok 

etmek istedikleri milletimizin, istiklali için ver-

diği kurtuluş mücadelesinin amacını, ilkelerini, 

ruhunu ve felsefesini yansıtan İstiklal Marşımızın 

Meclis’te ‘millî marş’ olarak kabul edilişinin 100. 

yılını idrak ediyoruz. İstiklal Marşımızın yüzüncü 

yılının TBMM tarafından ‘İstiklal Marşı Yılı’ olarak 

ilan edilmesi anlamlı bir karar olmuştur. 

İstiklal Marşımız, zalimlere karşı imanla diren-

menin, düşmana hak ettiği dersi vermenin, mil-

let olarak tarihimize, değerlerimize sahip çıkma 

destanının en güzel ifadesidir.Her safhası ayrı 

bir kahramanlık olan İstiklal Harbi’nin milletimiz 

açısından en derin duygularını, kimliğini, tarihe 

nam salmış karakterini coşkulu bir dille ortaya 

koyan bir manifestodur. Mahşer yerini andıran 

o vatan ve namus savunması günlerinde milleti-

mizin umut ve cesaretini ateşlediği gibi, bugün, 

yüzüncü yılında da aynı duyguları en yüksek 

seviyede hissettirmekte, kardeşliğimizi pekiştir-

mekte, milletimizi kaynaştırmaktadır. 

İstiklal Marşımız, yüzyıldır ay yıldızlı bayrakla 

dalgalanan bir özgürlük ve onur duygusunun 

sesi, sözü ve formudur. Milletimizin tarih karşı-

sındaki hissiyatını, değerlerine sahip çıkarken 

ortaya koyduğu kolektif şuurunu ifade etmesi ve 

ateşlemesi bakımından ölümsüz bir metindir. 

Haksızlığa ve batıl olana asla teslim olmayan 

ruh, mevzideyken bıkmayan bir sabır, yorulma-

yan azim, emperyalistler karşısında eğilip bükül-

meyen, teslim olmayan bir duruşla, geri dönme-

yi düşünmeyen bir inançla, yeryüzündeki bütün 

ölümleri imrendiren ‘şehadet’ duygusuyla yazıl-

mıştır. 
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Eğitim-Bir-Sen olarak, her türlü zulüm ve haksız-

lığa karşı bütün insan hakları ihlallerini şiddetle 

kınıyor, kime uygulanırsa uygulansın tüm katli-

amları lanetliyor, bütün insanlar için hak ve ada-

lete dayalı bir dünya düzeni temenni ediyoruz. 

Bizi geleceğe taşıyacak olan, 
Çanakkale’yi geçilmez yapan ruhtur 

 

17/03/2021

106 yıl önce, vatanımızı işgal etmek, milletimizi 

esaret altına almak isteyen sömürgeci anlayışı 

Çanakkale’de hezimete uğrattık. Tarih sahnesin-

den bizi silmeyi amaçlayan emperyalist planlara 

göğsümüzü siper ettik, habis planları yerle yek-

san ederek unutulmaz bir zaferi milletçe künye-

mize kazıdık. 

Osmanlı Devleti’ni tasfiye etmek için başlatılan 

1. Cihan Harbi’nde başını İngiliz ve Fransızların 

çektiği emperyalist devletler, Çanakkale Boğa-

zı’nı geçip İstanbul’u işgal ederek Rusya ile fiili 

ikmal ve irtibat sağlamak için akla ziyan bir sal-

dırı planı yaptılar. 18 Mart sabahı, düşman zırhlı-

ları üç filo hâlinde Çanakkale’yi geçip İstanbul’u 

ele geçirmek için boğazdan giriş yaptılar. Ara-

larında hakikate meydan okuyan ‘karşı konula-

maz’ isimli gemilerin yer aldığı filo, Nusret Mayın 

Gemimizin döşediği mayınlara çarparak boğazın 

derin sularına gömüldü. Böylece ateş yağmuru 

altında günlerce süren işgal girişimi, milletimizin 

gösterdiği insanüstü direniş sayesinde sonuçsuz 

kaldı.

Ordumuzun imanıyla çelikleşen cihat iradesi, 

hiçbir silahın ve stratejinin aşamayacağı kaleye 

dönüştü. Kara taarruzuna girişen çok uluslu düş-

man güçleri, siperlerde göğüs göğse verilen mü-

cadele neticesinde püskürtüldü. Hiç çekilmemek 

üzere geldikleri topraklarımızdan geldikleri gibi 

gitmek zorunda kaldılar. 

Sekiz yıl süren İran-Irak savaşının son yılında, 

1988’de, 40 bini aşkın insanın yaşadığı Halep-

çe, beş gün boyunca savaş uçakları tarafından 

bombalandı, top ateşiyle yerle bir edilerek kat-

liam yapıldı.

İnsanların birçoğu kuzeydeki dağlara kaçmış, 

geride kalan kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 

binlerce insanın üzerine, o zamana kadar görül-

medik bir vahşetle, hardal ve siyanür bombala-

rı atılmıştır. Zehirli gaz esintilerinin ulaştığı her 

canlı, yaprak gibi dökülmüş, en az 5 bin insan 

feci şekilde can vermiş, 15 bin kişi ise yaralan-

mıştır. 

İnsan hakları söylemini dilinden düşürmeyen ba-

tılı devletlerden de, böyle olayları önlemek için 

kurulmuş Birleşmiş Milletler’den de hemen hiç-

bir tepki gelmemiştir. Sömürge zihniyetiyle bir-

likte insanlığın da sağır, kör, dilsiz olduğu o gün 

bu katliam utanç vesikasına dönüşmüştür. 

Halepçe katliamı, dünyanın gözü önünde, tarihe 

kara bir leke ve insanlığın utanç sayfası olarak 

geçmiştir. Katliam haberi gizlenmiş, günlerce 

bilgi alınamamıştır. Dünya kamuoyu, günler son-

ra bölgeye intikal eden ‘Sınır Tanımayan Doktor-

lar’ vasıtasıyla katliamdan haberdar olmuştur. 

Bu arada çoğunluğu Kürt olmak üzere 500 bin 

kişi dağları aşarak Türkiye’ye sığınmıştır.

Bu zalimce, vahşice olayın etkileri bölgede hâlâ 

birçok ölümün sebebi olmaya devam etmek-

tedir. Üzerinden 33 yıl geçmesine rağmen em-

peryalist devletlerin tezgâhlayıp uyguladıkları 

soykırımların vicdanları parçalayan acı hatıraları 

biraz olsun hafiflemeden, daha ağır, daha sinsi 

ve daha hain planlarla, bölge insanının kaderi 

karanlığa mahkûm edilmek istenmektedir. Terör, 

vekâlet savaşları ve mezhep kavgalarının Irak’ın 

gençlerini ve geleceğini yemeye devam ediyor 

olması, ümmet ve insanlık vicdanı adına acıları-

mıza yeni acılar eklemektedir. 
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bol değeri ve kurumsal ifadesi olan Türkiye Bü-

yük Millet Meclisi, bir Cuma günü, halkın yoğun 

iştirakiyle, dualar eşliğinde, milletle bütünleşe-

rek açılmıştır. Milletin Meclisi, köleliği asla kabul 

etmeyen hür yaşamış milletimizin, vatanı işgal-

den kurtarma mücadelesinin kalbi olmuştur. Millî 

irade, istiklal bilincini inançla kaynaştırarak mil-

letimize güç vermiştir. 

Millete, millî değerlere dayanmayan bir egemen-

lik zaten söz konusu olamaz; millete, milletin 

inanç ve iradesine dayanmayan bir mücadele 

başarıya ulaşamaz. Emperyalizme direnişin güç 

kaynağı ve Meclisin anlamı da, önemi de kuşku-

suz milletin iç ve dış vesayetle tahakküm altına 

alınamayan özgür iradesini temsil etmesinden 

gelmektedir. 

Aradan bir asır da geçse, 15 Temmuz kanlı darbe 

ve işgal girişiminde görüldüğü gibi, varlığımızı 

yok etmeyi amaçlayan emperyalizmin Gazi Mec-

lisimizi hedef alması tesadüf değildir. Millî ege-

menliğin kalbi ve adresi olan Meclis, tavizsiz, dik 

ve onurlu duruşuyla temsil ettiği değerlere layık 

olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.

Millî egemenlik, ruhu ve felsefesi gereği kendini 

milletten ayrı gören oligarşik, vesayetçi, seçkin-

ci yapıların tahakkümüne izin vermez; huzurun, 

refahın, fırsatların geniş kitlelere yayılmasını ve 

adil paylaşımını amaçlar. Bu bilincin diri tutul-

ması, hâlâ gece yarısı bildirileriyle devleti tahdit, 

milleti tehdit etme cüreti gösteren yapılara izin 

ve fırsat vermemek bakımından önemlidir.

Sahip oldukları saf, temiz yaradılıştan, taze, yeni 

heyecanlardan dolayı bugün çocuklara armağan 

edilmiştir. Millî iradenin temelinde bu saf, temiz 

duygular vardır. Çocuklar geleceğimizin temina-

tı, yarınlarımızın umududur. Özgürlük ve bağım-

sızlık bayrağının yarının büyükleri olacak çocuk-

lara devredilmesi, bu varoluş şart ve değerimi-

Yediden yetmişe milletçe cepheye koştuğumuz 

Çanakkale’de sadece yetişmiş insanlarımız de-

ğil, bir neslimiz yok oldu. Birçok lise o yıl mezun 

veremedi. Daha bir çiçekken toprağa düşenler 

oldu. Bu destansı zaferle, ‘ölürüz ama sancağı, 

onuru ve istiklali asla teslim etmeyiz’ sözünü 

dünyaya haykırdık. 

Deniz ve kara savaşlarında kazandığımız parlak 

ve kesin zaferlerle, geleceğe dönük olarak mille-

timizin kaderi hatta dünya tarihinin seyri değişti. 

Milletimiz, Çanakkale’de ‘iman varsa imkân var-

dır, yeis yoktur’ diyerek, ‘Ya istiklal ya ölüm’ pa-

rolasıyla sadece bir vatanı kurtarma mücadelesi 

vermedi, günümüzde daha iyi anlaşıldığı üzere 

gelecekteki Türkiye’nin temellerini de attı. 

Çanakkale Zaferi, tarihe altın harflerle yazılmış 

güçlü bir direniş, büyük bir destandır. Çanakka-

le, bizim ruhumuz, gururumuz; ilham kaynağı-

mız, dayanağımızdır. Çanakkale, etnik kökeni ne 

olursa olsun Allah’ın ipine sımsıkı sarılarak bir-

leşen Müslümanların büyük zaferidir. Çanakkale, 

Müslümanların emperyalizme karşı verdiği tev-

hit ve özgürlük mücadelesi için bir kılavuzdur. 

Çanakkale, yeni Türkiye için yeni bir dönemin ön 

sözü, Anadolu’nun tapusudur. Çanakkale ruhu, 

değerlerimizin anlam haritası, ecdadımızın tarihî 

emanetidir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, Çanakkale Zaferi’nin 106. 

yılında, gerekirse sınıfları öğrencisiz bırakıp bizi 

asla vatansız bırakmayan, Çanakkale’yi geçilmez 

kılan kahraman şehitlerimizi minnet ve şükranla 

yâd ediyoruz. 

Milli egemenlik, tehdit edilemeyen 
milletin ve tahdit edilemeyen 
devletin birliğiyle güçlüdür 

22/04/2021

İstiklal ve istikbal mücadelemizin, özgür irade-

mizin, hür ve bağımsız yaşama azmimizin sem-
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nelerin duyarlılığını gözetmeyen hiçbir çare ve 

çözüm, insanlığa hizmet edemez, etmemiştir.

Anne sevgisi, belli kalıplara sığmayan yüce bir 

sevgidir. Bizleri bugünlere getiren annelerimiz 

için ne yapsak azdır, haklarını hiçbir zaman öde-

yemeyiz. Bizler için tüm zorluklara göğüs geren, 

bizlere iyiliği, dürüstlüğü, doğruluğu, güzel ahla-

kı öğreten, geleceğimiz için gecesini gündüzü-

ne katan annelerimizin kıymetini çok iyi bilmeli; 

ömrümüzün sonuna kadar onları baş tacı etmeli, 

evlat sevgisini en güzel şekilde onlara yaşatma-

lıyız. Annelerimize sevgimizi her fırsatta göster-

meli, onlara karşı sorumluluklarımızı en iyi şekil-

de yerine getirmeliyiz. Onların ne kadar kıymetli 

olduklarını, kendilerine daima hissettirmeliyiz. 

Günümüzde, kapitalist sistemin tüketim kültürü-

nün aparatı kılınan özel gün anlayışının ötesinde, 

hayatımıza belirleyici dokunuşlar yapan annele-

rimize, tek bir günle sınırlandırarak değil, zama-

nın üstünde bir paye ile kıymet vermeliyiz. 

Hayatımızın her anında emek veren annelerimi-

zin çalışma hayatında çalışma şartlarının iyileş-

tirilmesi, anneliklerini örselemeyen haklarla do-

natılması için mücadele ettik, etmeye de devam 

edeceğiz. Biliyoruz ki, aile kurumunu göz ardı 

etmek, sadece aileyi değil tüm toplumu tahrip 

edecektir.

Eğitim-Bir-Sen olarak, hayatın tüm güzelliklerine 

layık olan, varlıkları bize güç veren, varlığımızın 

gerçek mimarı bütün annelerin Anneler Günü’nü 

tebrik ediyor, kendilerine sağlık ve mutluluklar 

diliyoruz. 

Bayramımız mübarek olsun 

12/05/2021

Peygamber Efendimizin‘evveli rahmet, ortası 

mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş’ ola-

zin çocuklarımızla geleceğe taşınması anlamını 

içermektedir.

Eğitim-Bir-Sen olarak, millî egemenliğimizin, ül-

kemizi geleceğe taşıyacak olan çocuklarımızın 

insanlık ve medeniyet değerlerimize, çağın icap-

larına göre gerekli bilgi, beceri ve donanımlara 

sahip olarak yetiştirilmeleriyle kalıcı ve anlamlı 

olacağına inanıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin 

geleceği, bugünkü çocukların yorulmak bilme-

yen, azimli çalışmaları sonucu parlak ve muhte-

şem olacaktır.

Bu düşüncelerle, TBMM’nin açılışının 101. yılında, 

evvela bizlere üzerinde özgürce yaşadığımız bir 

vatan armağan eden şehit ve gazilerimizi rah-

met ve minnetle anıyor; bütün çocukların Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz. 

En kıymetli hazinemiz annemiz 

08/05/2021

Sevginin, şefkatin, merhametin sembolü, çocuk-

larının mutluluğu ve başarısı için her türlü zorlu-

ğu göze alan annelerimiz, güçlü millet yapımızın 

hissi, ahlaki, insani temsilcisi ve teminatı, benliği-

mizin mimarı, en kıymeti hazinemizdir. 

Karşılıksız ve şartsız sevgiye, fedakârlığa, insa-

nı insan yapan tüm değerlere sahip annelik, en 

kutsal görevlerden biridir. Anne, ailenin temel 

direği, hiç eksilmeyen bir sevginin, sonsuz bir 

sabrın, fedakârlığın, iyiliğin, şefkatin, en temiz ve 

en masum duyguların simgesidir. Çocuklarını iyi 

ve sağlıklı bir şekilde yetiştirebilmek için büyük 

fedakârlık gösteren anneler, yarınların güçlü te-

mellerini de atmaktadır. 

Güçlü toplumun çekirdeği olan ailenin temel da-

yanağı ve direği annedir. Anne güçlü olursa aile, 

aile güçlü olursa toplum ve millet güçlü olur. An-
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kez tescil edilmiş dünyanın sessiz, seyirci kalma-

sı hatta İsrail’e arka çıkan beyanları çok mani-

dardır. Daha da hazin olanı, doğrudan saldırıların 

hedef ve muhatabı olan Müslümanların devlet 

ve hükûmetler nezdinde etkili, caydırıcı bir tep-

ki vermemeleridir. Sınırsız, saygısız, sorumsuz 

zulmetme hakkını kendinde gören İsrail’in, Müs-

lümanların duyarsızlığından ve dağınıklığından 

cesaret aldığı açıktır. Sözün bittiği yerde, zulmü 

sonlandıracak fiilî müdahale, İslâm ülkelerinin 

kararlı birlik ve beraberliğinden geçmektedir. 

Bayramları anlam ve ruhuna uygun sevinçle ya-

şamamızı sağlayacak durum, bu bilincin hayat 

bulmasına bağlıdır. Aksi hâlde, değerlerimiz 

ayaklar altına alınır, Müslümanlar sırf inançların-

dan ötürü aşağılık saldırılara maruz kalırken, iç 

rahatlığıyla hak edilmiş bir bayram sevinci yaşa-

yamayız, yaşayamıyoruz. Gerçek ve sağlam bir 

birlik ve bütünlük tesis edemezsek, gerçek bay-

ram sevinçlerini daha çok özler ve bekleriz.

Eğitim-Bir-Sen olarak, bayramın, adeta üzerine 

ölü toprağı serpilmiş olan ümmetin vicdanının, 

ruhunun, bilincinin yeniden canlanmasına, sa-

hiplenme ve dayanışma duygu ve pratikleriyle 

kardeşliğin yeniden hakiki anlamını bulmasına 

vesile olmasını diliyoruz. Sevgi, kardeşlik, mu-

habbet, kucaklaşma, barışma günleri demek 

olan bayramın İslam âlemine ve insanlığa barış, 

huzur, hayır getirmesini temenni ediyor; üyeleri-

mizin, milletimizin ve ümmetin Ramazan Bayra-

mı’nı tebrik ediyoruz. 

Gençlik, bugünkü gücümüz, 
gelecekteki güvencemizdir 

18/05/2021

19 Mayıs, bağımsızlık meşalesinin ateşlendiği, 

kurtuluş hareketinin, millî mücadeleye giden yol-

da ilk adımın atıldığı, istiklal ve istikbal iddiasının 

yeniden canlandırıldığı tarihî bir gündür. 

rak tarif ettiği, kurtuluşa ve hidayete giden yolda 

büyük bir sorumluluk eşiği olan mübarek Rama-

zan ayı, başka bir mutluluk kaynağı olan bayra-

mı bizlere hediye ederek veda ediyor. Kutlu bir 

ayın hitamında rahmet ve bereket iklimini barış, 

huzur, kardeşlik değerleri olarak yaşantıya dö-

nüştürmenin sevinci demek olan bayramın bir-

liğimizin ve dirliğimizin daim olmasına vesile ol-

masını temenni ediyor, İslam âleminin Ramazan 

Bayramını tebrik ediyoruz. 

Salgın sebebiyle mesafeli olsak da, terbiye edil-

miş iradeyle nefsimizin doymak bilmeyen istek 

ve arzularının sınırlandığı Ramazan’ın eğiten, 

onaran, şifa veren etkisiyle benliğimiz inşa, ru-

humuz ihya oldu.

Bütün iyi niyet ve temennilerimize rağmen ne 

yazık ki, bütün dünyada gözlenen açlık, yoksul-

luk, sömürü, hak gasbına ilaveten Siyonist İsra-

il’in alışkanlık ve politikaya dönüştürdüğü teca-

vüz ve zulümleri, son haftada vicdanlarımızı tek-

rar kanatmış, bayram sevincimize acı ve hüzün 

katmıştır.

Bugün dağınık, parçalı olmanın; birlik ve beraber 

olamamanın perişanlığını her alanda yaşayan 

ümmet, bayramını bile huzur, kardeşçe bir sevgi 

ve dayanışma içinde kutlayamaz olmuştur. Ateş, 

kan, işgal ve şiddet politikalarıyla varlığını sür-

düreceği hezeyanından vazgeçmeyen Siyonist 

İsrail, hemen her Ramazan ve bayramda yaptığı 

gibi,Filistinlileri evlerinden, topraklarından zor-

balıkla ve alenen tahrik ve provoke ederek çıkar-

maya çalışarak saldırılarına devam etmiştir. Müs-

lümanların ilk kıblesi ve onuru, üç semavî dinin 

ve barış içinde birlikte yaşamanın sembolü olan 

Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya, üstelik kutsal günler-

de, fütursuzca, sorumsuzca saldırmış, yüzlerce 

insanı yaralamış, onlarcasını şehit etmiştir. 

Bu zulüm ve vahşet karşısında başta BM olmak 

üzere, zaten duyarlılığını yitirmiş olduğu birçok 
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duyguları değerler ekseninin dışına çıkarılmış bir 

milletin geleceği tehlikededir. Eğitim sistemi, bu 

tehlikeyi bertaraf edeceğimiz tek çaremizdir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, millî ve manevi değerleri-

ne vakıf, çağın gerektirdiği bütün nitelikleri haiz, 

örnek bir insan yetiştirmenin en büyük ödevimiz 

olduğuna inanıyor; kendilerine büyük bir sorum-

luluk yükleyen bugünün gençlerimizin başarma 

azmini artırmasını temenni ediyoruz. 

Gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü 

Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyor, 

kurtuluşu kuruluşla taçlandıran şehit ve gazileri-

mizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 

Yetkide istikrar, 427 bin 382 kere 
teşekkürler

31/05/2021

Örgütlenerek dayanışma, eğitim çalışanlarının 

haklarını koruma, geliştirme, yasaklarla mücade-

le etme, özgürlük alanlarını genişletme mücade-

lesinde 29 yılı geride bıraktığımız sendikal yol-

culuğumuzda, özgün sendikacılığımızın eğitim 

çalışanlarının yine teveccühüne mazhar olduğu-

na şahit olduk. 

Mutabakat metni sonuçları, hak ve özgürlük mü-

cadelesinde Eğitim-Bir-Sen’in tek ve istikrarlı 

adres olarak temsil ettiği yetkiyi bir kez daha 

tescil etmiştir. 

Eğitim çalışanlarının haklarının korunması ve ge-

liştirilmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, öz-

gürlük alanlarının genişletilmesi için mücadele 

eden; mazlumun, mağdurun, masumun yanında 

yer alan, haksızlıkların giderilmesi, sorunlara çö-

züm bulunması için alın ve akıl teri döken Eği-

tim-Bir-Sen’e teveccüh, yıllardır olduğu gibi, bu 

yıl da devam etmiştir. 

I. Dünya Savaşı ile vatanı işgal edilerek tarihten 

silinmek istenen milletimiz, uzun savaşlar son-

rasında ölümler, hastalıklar, yokluklar sebebiy-

le bitkin, perişan düşmesine rağmen, 19 Mayıs 

1919’da, “Ya istiklal ya ölüm” diyerek bir direniş 

ve diriliş meşalesi yakmıştır. 

Direnişe öncü olmak için Samsun’a çıkan Mus-

tafa Kemal ve arkadaşlarının başlattığı Kurtuluş 

Savaşı, bağımsızlığımızın tescillenmesi ve Cum-

huriyetin kurulmasıyla sonuçlanmıştır. Geleceği-

mizi aydınlatan özgürlük meşalesi, sarsılmayan 

imanımız ve istiklale olan tutkumuzla devam et-

tiği sürece, imkânsızlıklarla kuşatılsak bile, mille-

timizin varlığını ortaya koyarak imkânsızı müm-

kün kılma iradesiyle tarih karşısında her zaman 

muzaffer olduğumuzu ve olacağımızı gösteren 

en önemli derstir. 

102 yıl önce, emperyalistlere karşı,esir alınamaz 

ve yenilemez bir iradenin kararlılığıyla özgürlük 

ateşinin tutuştuğu 19 Mayıs’ın gençlere armağan 

edilmesi, onların en büyük hazinemiz olduğu-

nun öneminin vurgulanması sebebiyledir. Çünkü 

millî ve manevi değerleri içselleştirmiş, ülkesine 

sadık, evrensel nitelikte bir donanıma sahip bir 

gençlik, toplumun bitmeyen enerjisi, bükülme-

yen bileği, geleceği omuzlarında taşıyacak gü-

cüdür. Gençlik, bir milletin yarına dair kararlılığı, 

yükselme hamlesinin taşıyıcı sütunu, en zinde 

yapı taşıdır. 

Vatan savunması ve istiklal mücadelesi söz ko-

nusu olduğunda, şehadeti göze alan, gazi olma-

yı bir onur sayan gençlik, 15 Temmuz direnişinde 

olduğu gibi, geleceğe dair en büyük teminatı-

mızdır. Eğitim sistemimizin ve müfredatımızın 

yüzünün bu amaçlara dönük olması, içeriğinin 

bu değerlerden neşet etmesi, bu millete verebi-

leceği en büyük hizmettir.

Gençliğinin zihni işgal edilmiş, değerleri yozlaş-

tırılmış, tarihiyle ve geleneğiyle bağı kopartılmış, 
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coğrafyalarına yürüyüşümüzde, zirveden yeni 

ufuklara, yeni ufuklardan yeni umutlara yolcu-

luğumuzda geçmişten günümüze gözyaşı, teri 

ve emeği olan herkese; başta kurucu genel baş-

kanımız merhum Mehmet Akif İnan olmak üze-

re genel başkanlarımıza, genel yönetim kurulu 

üyelerimize, şube başkanlarımıza, yönetim ku-

rullarına, ilçe temsilcilerimize ve yönetimlerine, 

kadın komisyonlarımıza, işyeri temsilcilerimize 

ve bütün üyelerimize teşekkür ediyoruz.

Başbağlar katliamı aydınlatılmadı, 
acılar unutulmadı 

02/07/2021

5 Temmuz 1993’te Erzincan’ın Kemaliye İlçesi 

Başbağlar Köyü’nde akşam ezanından hemen 

sonra PKK’lı teröristlerin, yaşlı, çocuk demeden 

33 masum insanı kurşuna dizip, ev ve cami ile 

birlikte yakarak hunharca yaptığı katliamın acısı 

hâlâ yüreğimizi dağlamaktadır.

Başbağlar’da insanlık, vicdan, masumiyet katle-

dilmiştir. Allah’a inancı, insana ve hayata saygısı, 

kendisinde anlamı olmayan zihniyetin, kendi iğ-

renç varlığı üzerinden insanlığı ne ölçüde aşa-

ğılık ve zelil duruma düşürdüğü bir kez daha 

görülmüştür. Aradan 28 yıl geçmesine rağmen 

katliamın araştırılıp soruşturulmamış, hakkında 

bir tahkikat yapılmamış olarak, faili meçhul kal-

ması, yüreğimizin yangınına ayrı bir hüzün kat-

maktadır.

Türkiye’nin kitlesel provokasyon ve siyasi sui-

kastlarla kaosa itildiği o yıllarda, asırlardır ruhu-

muza kök salan birlikte yaşama irademiz, düş-

manlık ve nefret duygularıyla yok edilerek, mil-

letin evlatları birbirine düşürülmek istenmiştir. 

Madımak Oteli provokasyonunun hemen ardın-

dan intikam görüntüsü verilerek Başbağlar’da 

yapılan katliam, esasen milletimiz ve ülkemiz 

393 bin 834’ü Millî Eğitim Bakanlığı, 33 bin 548’i 

üniversite olmak üzere, 427 bin 382 üyemizden 

aldığımız yetkiyle, taşıdığımız sorumluluğun 

bilinciyle hareket edecek, eğitim çalışanlarının 

sorunlarını çözmek, yeni kazanımlar elde etmek 

için var gücümüzle çalışacağız. 

Akademik, hizmet ve çözüm odaklı sendikacılık, 

üniversite çalışanları nezdinde Eğitim-Bir-Sen’e 

olan yönelişin referansı olurken, Millî Eğitim Ba-

kanlığı çalışanları nezdinde de istikrarlı bir des-

teğe dönüşmüştür. Bu tablo, kuşkusuz inancın, 

güvenin, azmin, doğruluğun, yapıcı olmanın, 

disiplinli çalışmanın sonucu; ülkemizin, milleti-

mizin ve eğitim çalışanlarının menfaatlerini ön-

celeyerek sorunlara çözüm arayan anlayışımızın, 

sorunları teşhisle yetinmeyip alternatif öneriler 

sunan, çözüm odaklı düşünen, bilimsel çalışma-

ları, araştırmaları, sanatsal ve kültürel faaliyetleri 

eksik etmeyen bir yaklaşımın karşılık bulmasıdır.

Eğitim çalışanlarının haklarını savunmaya, huku-

kunu korumaya, eğitim politikalarının belirlen-

mesinde hazırladığımız raporlarla ışık tutmaya, 

alternatif çözümlerimizle eğitimin verimliliği ve 

niteliği için emek vermeye devam edeceğiz. Her 

türlü zulme ve haksızlığa karşı mücadele etme-

yi, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumdan 

ve adaletten yana tavır koymayı, ilkeli duruşu-

muzdan taviz vermeden sürdüreceğiz. Eğitim 

çalışanlarından gördüğümüz teveccühü büyük 

bir sorumluluk addedecek, yerelden evrensele 

yürüyüşümüzün hızını kesmeyeceğiz. 

Gücümüz, haklılığımıza, haklılığımız ise savun-

duğumuz değerlere dayanmaktadır. Haklılığı-

mızdan ve değerlerimizden aldığımız güçle, dün 

olduğu gibi, yarın da emeğin değerini bulması 

ve çalışma hayatının sorunlarının çözümü için 

azmimizi daha da artıracağız. 

Yetkide istikrar sağlamamızda, hak, emek ve 

özgürlük mücadelemizde, yeryüzünün bütün 
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gün içinde hunharca katlettikleri en az 8 bin 372 

Boşnak Müslümanı 60 kadar toplu mezara gö-

merek tarihin gördüğü en utanç verici hadiseler-

den birini insanlığa yaşatmıştır. Bu katliam, La-

hey Adalet Divanı tarafından hukuki olarak bel-

gelenmiş en acımasız vahşet, en büyük soykırım 

ve etnik temizlik olarak tespit edilmiştir. 

Bosna-Hersek’i ‘Büyük Sırbistan’a bağlamayı 

amaçlayan silahlı saldırılara karşı direnen Sreb-

renitsa’nın elektrik ve suları kesilmiş, gıda ve ilaç 

girişi ambargoyla engellenmiş, şehirde savun-

masız, çaresiz bırakılan Boşnaklar insani felaket 

yaşamamak için Birleşmiş Milletler (BM) gözeti-

minde silahsızlanmayı kabul ederek, yine BM’nin 

güvenli bölgesine sığınmıştır. Ancak Boşnaklar, 

BM’ye, onun Hollandalı asker ve komutanlarına 

güvenmenin bedelini çok ağır ödemiş, yaklaşık 

10 bin silahsız Müslüman, Ratko Mladiç’e teslim 

edilerek feci şekilde katledilmiştir. Toplu infaz 

yerlerine götürülürken bir şekilde kaçıp yine 

Potoçari’deki BM askeri kampına sığınan Boş-

naklar da zorla Sırp güçlerine teslim edilmiştir. 

11 Temmuz 1995’te sadece Srebrenitsa’da, resmî 

rakamlarla sayıları 8 bin 372 olan, belki daha faz-

la yaşlı, kadın, çocuk kurşuna dizilerek öldürül-

müştür. 

Bu insanlık suçunun ilk faili Sırplarsa, diğer suç 

ortakları da, önleme kapasitesi olmasına rağmen 

engelleyici tutum almayan BM ve kanlı planı bil-

melerine rağmen hiçbir engelleme girişiminde 

bulunmayan Hollanda, Fransa, Almanya, İngilte-

re ve diğer batılı devletlerdir.Bu olayla, benlikle-

rinin gerisinde Müslümanlara karşı gerektiğinde 

katliamdan bile çekinmeyen nefret ve düşmanlık 

duyguları çok net açığa çıkmıştır. BM’nin Sreb-

renitsa’da bir soykırıma seyirci hatta yardımcı 

olmasından sonra dünyanın birçok yerinde ırkçı 

ve İslam karşıtı terör saldırılarına sessiz kalması 

artık anlaşılmaz bir durum değildir. 

üzerinde asırlardır, yıkıcı, kıyıcı oyunlar sahnele-

yen emperyalist tezgâhın deşifre olmuş özetidir. 

O karanlık mihrak ve silahların tek hedefi, kar-

deşlik esasına dayalı millet varlığımız, birliğimiz, 

beraberliğimiz, huzurumuzdur.

Perde arkasındaki düşmanca ve aşağılık kurgu-

lar biliniyorken, olaya etnik ve mezhebi taassup-

la bakmak, üzerimizde zalim emelleri olanların 

ekmeğine yağ sürecek derin bir gaflet ve basi-

retsizliktir. Bu acılar hepimizin acısıdır. Acıları 

bölüp yarıştırmak doğru olmadığı gibi, bunun 

üzerinden bir nefret ve şiddet dili geliştirmek, 

ülkemizin bütünlüğüne zarar vermiştir, vermek-

tedir. Hangi gerekçeyle olursa olsun, bu katli-

amları savunmak, insanlık düşmanı terörizme 

destek vermek, arka çıkmaktır. Bu desteğin ba-

rış, özgürlük, insan hakları ve demokrasi adına 

yapılıyor olması, insanlık adına başka bir utanç 

ve fecaattir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, kardeşliği hedef alan zih-

niyetin karanlık, kirli, kanlı yüzünü ve niyetini en 

zalim, en aşağılık yüzüyle ortaya koyan terörü 

unutmadık, asla unutmayacağız. 

Bu vesileyle teröre kurban verdiğimiz tüm şehit-

lerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. 

Avrupa’nın ortasında yaşanan 
Srebrenitsa katliamı unutulmadı, 
unutulmayacak 

10/07/2021

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’nın tam or-

tasında ve dünyanın gözü önünde işlenen Sreb-

renitsa soykırımı, aradan 26 yıl geçmesine rağ-

men, hâlâ yüreklerimizde buruk bir acı olarak 

devam etmektedir. 

Bosna-Hersek’te korkunç bir katliamla dini ve 

etnik temizlik yapmak isteyen Çetnikler, birkaç 
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FETÖ, insanımızın iyi niyetini istismar etmiş,ge-

lecek beklentisini ülkemiz için tuzağa dönüştür-

müş, milleti münafıkça sömürmüş, hizmet adı al-

tında çıkar sağlamış, devletin kılcal damarlarına 

kadar sızmış, iblisçe yöntemlerle paralel bir yapı 

oluşturmuş ve 15 Temmuz gecesi ülkemizi bir 

ateş ve kan denizinin içine atmıştır. 

Kendi ordusunun silahlarıyla kendi ülkesini iş-

gale kalkışan mantkurtlar topluluğu, TBMM ve 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi dâhil stratejik mer-

kezleri alçak uçuş yapan uçaklarla bombalamış, 

tankları sokaklara sürmüş, ağır silahlarla masum 

insanları şehit etmiştir. 

Milletin izzetine, devletin bekasına dönük bu al-

çakça saldırıya karşı, minarelerden yükselen se-

lalar ve Cumhurbaşkanının çağrısıyla tarihe ge-

çen bir direnişle millet alanlara koşmuş, tarihten 

aldığı bilinçle vatanına ve bağımsızlığına sahip 

çıkmıştır. 

15 Temmuz, millet olma şuuruyla vatanına sahip 

çıkan insanların, gasbettiği silahlara güvenen al-

çakları çıplak elleriyle boğmasıdır. 15 Temmuz, 

‘Çanakkale geçilmez’ inancının ‘bu milletin bileği 

bükülmez’ gerçeğiyle taçlandırılmasıdır. 15 Tem-

muz, tarih boyunca ikbaline ve istiklaline meftun 

olan milletin yüzyıllarca unutulmayacak zaferi, 

yeni bir dönemin şafağıdır. 

Küresel çetenin kuklalarıyla gerçekleştirmeye 

çalıştığı kanlı işgal girişiminin hemen ertesindeki 

demokrasi nöbetleri de milletin kararlılığının, ya-

şanacak yeni şeylere karşı hazırlıklı duruşunun, 

her ne olursa olsun bağımsızlık söz konusu ol-

duğunda caymaz tavrının en büyük göstergesi-

dir. Bu bilinç ve teyakkuz, her türlü ihanete karşı 

caydırıcı bir duruş olarak tarihe geçmiştir. 

Kalkışmanın yaşandığı saatlerde dünyanın dört 

bir tarafında kardeşlerimizin bizim için dua et-

Şu ana kadar bir yandan kimliği tespit edilen 6 

bin 500 maktulün defin işlemi yapılırken, diğer 

yandan soykırımın kimi suçluları da yargılanmış-

tır. Bunlardan Ratko Mladiç, Uluslararası Ceza 

Mahkemesi’nde müebbet hapis cezasına çarp-

tırılırken; Radovan Karadzic, önce 40 yıl, ardın-

dan müebbet hapse mahkûm edilmiş; Slobodan 

Miloşeviç ise yargılanma sürecinde hücresinde 

intihar etmiştir.

Bu insanlık utancı karşısında verilen sınav, Avru-

pa aydınları, sivil toplumu ve siyaseti adına da 

iyi sonuçlar vermemiştir. İnsan onuru, özgürlük, 

demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve azın-

lıklara mensup kişilerin hakları da dâhil olmak 

üzere, insan haklarına saygıyı dilinden düşürme-

yen AB’nin, inanç ve etnik ayrımla ötekileştirdiği 

insanlar karşısında bütün ilkelerini unutarak be-

ton sessizliğine bürünmesi, yeni Haçlı zihniyeti-

nin yok edici refleksinden başkabir şey değildir. 

Srebrenitsa’da öldürülen, insanlık onuru, vicdanı, 

özgürlüğü, namusu olmuştur. Bu utanç, bu ayıp, 

modern Batı devlet ve birliklerinin onur madal-

yası olarak onlarla birlikte sürekli anılacaktır.

Eğitim-Bir-Sen olarak, tüm katliamları ve soykı-

rımları lanetliyoruz. Bosna-Hersek’i, Srebrenit-

sa’yı asla unutmadık, unutturmayacağız. 

15 Temmuz, ihanetin milletin 
cesaretinde boğulduğu gündür 

14/07/2021

Fetullahçı Terör Örgütü’nün(FETÖ) emperyalist 

güçleri arkasına alarak kalkıştığı darbe ve işgal 

girişimini milletimiz destansı bir direnişle püs-

kürtmüş, hainleri gecenin karanlığına gömmüş, 

ihanet cesaret tarafından boğulmuştur. Tarihin 

birçok döneminde olduğu gibi, bağımsızlığımıza 

yönelik kötü emelleri ve niyetleri olanlara büyük 

bir ders verilmiştir. 
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balarımızla, ihtiyaç sahipleriyle paylaşarak ha-

yatın ve yaratılışın gayesini unutan zihinlere öze 

dönüş çağrısı yapan ilahi bir ses ve hikmettir. 

Kurban, Hac ile birlikte düşünüldüğünde dünya-

nın bütün geçici heva ve heveslerinden sıyrılarak 

teyakkuz hâlindeki bir kulluk bilinciyle Allah’a 

İbrahimi sadakat ve İsmaili teslimiyetle bağlılık 

göstermektir. 

İnsanın kitlesel kıyım ve yıkımdan çekinmediği, 

nefret, öfke, şiddet eğiliminin benlikleri istila et-

tiği, vicdanın, merhametin ve şefkatin yerini sınır 

tanımaz vahşetlerin, sapkınlıkların aldığı bir çağ-

da, temsil ettiğimiz değerlerin hayata katılması 

adına Kurban ve Kurban Bayramı, önemini daha 

da artıran bir imkân ve fırsattır. 

Hayatın var olma amacımıza uygun bir şekilde 

yaşanması, iyiliği çoğaltmak, güzeli ortaya çıkar-

mak, yardımlaşmayı yaygınlaştırmak, her zaman 

doğrudan yana bir tavır içinde olmakla müm-

kündür. Bu, sadece Müslümanların değil, bütün 

insanlığın ihtiyacıdır. Çünkü İslam’ın emrettiği 

ibadetler, iyiliği, güzelliği ve doğruluğu ikame 

ederek bütün insanlığı kuşatmaktadır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, İslam âleminin Kurban 

Bayramı’nı tebrik ediyor; bayramın yeryüzünün 

her köşesinde huzurun, mutluluğun, barışın tesi-

sine vesile olmasını, hakça kazanmanın ve hakça 

paylaşımın mümkün olabilmesini Yüce Allah’tan 

niyaz ediyoruz. 

İman ve cesaret en büyük şiarımızdır

29/08/2021

Tarihimiz, ecdadımızın uğrunda büyük bedeller 

ödeyerek kazandığı destansı zaferlerle dolu-

dur.30 Ağustos, millet olarak zulme direnmenin, 

ezelden beri esarete karşı çıkmanın adı;kadim 

mesi, bazı ülkelerde Türk bayrağıyla sokaklara 

çıkarak destek olması, mazlumların ‘son kale-

mizi kaybetmeyelim’ feryadı, Türkiye’nin sadece 

Türkiye’den ibaret olmadığını bu gece bir kez 

daha bize göstermiştir. Potansiyeli büyük, gücü 

sınırları aşan bir Türkiye, 15 Temmuz’daki kalkış-

mayı planlayan küresel çetenin en büyük kor-

kusudur. O gece, cesaretli olanlar, ölümü göze 

alarak meydanlara çıkanlar, namluya çıplak elle 

karşı duranlar, tankın önüne gövdesini koyanlar, 

mazlumlar kazandı. 

Eğitim-Bir-Sen olarak,o gece ilk andan itibaren 

sağımıza solumuza bakmadan, hiç tereddüt et-

meden tüm üyelerimizle alanlara çıktık, kurşun 

yağmurunun altında kaldık, bazı üyelerimizi 

şehit verdik, bazı üyelerimiz de gazilik merte-

besine nail oldu. Her zaman kaderimizi milletin 

kaderiyle bir tuttuk, hiçbir zaman milletimizden 

ayrı bir yol tutmadık. 15 Temmuz gecesinde de 

varoluşumuzun gereği neyse onu yaptık. Bize 

ihtiyaç duyulan her gün vardık, o gece de hep 

birlikte oradaydık. 

Tüm şehitlerimizi bir defa daha rahmet ve min-

netle anıyor, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyo-

ruz. 

Kurban, birlikteliğimizi, 
kardeşliğimizi pekiştirmek için bir 
imkândır 

19/07/2021

Kurban, Allah’a yakınlaşma amacıyla paylaşmak, 

yardımlaşmak ve dayanışma ruhuyla birlikteliği-

mizi, kardeşliğimizi pekiştirmek için bir imkândır. 

Allah’a teslimiyetin, itaatin, kurbiyetin, sadaka-

tin; hayırda buluşmanın, iyililikte yarışarak Al-

lah’ın rızasına erişmenin sembolü olan kurban, 

sahip olduklarımızı yakınlarımızla, dost ve akra-
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mevcut sorunlara yenilerinin eklendiği bir za-

manda başlamış bulunmaktadır. Yeni dönemde 

bütün eğitim çalışanlarına ve öğrencilerimize 

sağlık ve başarılar diliyoruz. Eğitimin, sorunları 

üzerinden değil, sorumluluk sahibi kişilerin çö-

züme yönelik attığı adımlar üzerinden değerlen-

dirilmesini temenni ediyoruz. 

Eğitimin niteliği ve verimliliği için eğitim çalışan-

larının sorunlarının çözülmesi kaçınılmaz bir ger-

çektir. Geçmiş kayıplarımızın telafi edilebilmesi, 

geleceğe güvenle bakılabilmesi için okulların 

açık tutulması önemli bir karardır. 

Salgın döneminde her şeye rağmen eğitim-öğ-

retimi devam ettirmek için fedakârlık yapan, ini-

siyatif kullanan eğitim çalışanlarının beklentileri 

karşılanmalı, 2023 Vizyon Belgesi’nde yer alan 

taahhütler yerine getirilmeli, projeler hayata ge-

çirilmelidir. 

Eğitim çalışanlarına aşı ve PCR testi 

dayatılmamalıdır 

Okulların açılmasının salgınla mücadele süre-

cinde başarılı olunmasına, salgınla mücadelenin 

ise aşılama, mesafe kuralları, sosyal izolasyon, 

maske vb. tedbirlerin toplum ve fertler nezdinde 

yerine getirilmesine bağlı olduğuna şüphe yok-

tur. Ancak salgınla mücadele sürecindeki diğer 

bütün faktörlerin göz ardı edilerek okulların açıl-

masının, eğitim çalışanlarının aşılanmasına veya 

PCR testi zorunluluğuna indirgenmesinin kabulü 

mümkün değildir. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün, toplumda vaka sa-

yıları artıyor olsa dahi fiziksel mesafe, maske, 

el hijyeni ve havalandırma gibi önlemlerin yaş 

dönemlerine uygun bir şekilde uygulanmasıyla 

okulların açık kalmasının sağlanabileceği yönün-

deki tespiti ortadadır. Buna rağmen haftada iki 

defa PCR testi zorunluluğu getirmek gibi fiilen 

tarihimizde müstesna bir yeri olan önemli zafer-

lerden biridir. 

Malazgirt, Otlukbeli, Çaldıran, Mohaç ve 30 

Ağustos 1922’deki Başkomutanlık Meydan Mu-

harebesi, millî varlığımız açısından birbirini tah-

kim etmiş, Anadolu’yu bizim için muhkem kale 

hâline getirmiştir. 

Malazgirt’le kapıları bize açılan Anadolu’nun 

ebedi vatanımız olduğunun tüm dünyaya ila-

nı30 Ağustos Zaferi’yle olmuştur. Tarihi boyun-

ca savaşını ‘ya istiklal ya ölüm’ parolasıyla veren 

milletimiz, hiçbir esaret ve tahakküme teslim ol-

mamış, ‘zafer benim karakterimdir’ anlayışını her 

daim yaşamış ve yaşatmıştır. Millet olarak, iman 

ve cesaret en büyük şiarımız olmuştur, olmaya 

da devam edecektir. 

Tarih boyunca egemenliğimiz ve istiklalimiz için 

verdiğimiz mücadele, inanç, azim ve cesare-

tinden hiçbir şey kaybetmeden günümüz em-

peryalistlerine karşı da sürmekte; zaferlerimiz, 

dünyanın birçok yerinde işgal ve sömürüye karşı 

sürdürülen özgürlük mücadelesine örnek ve il-

ham kaynağı olmaktadır.

Bu zaferlerin çocuklarımızın zihnine nakşedil-

mesi, gençlerimizin bunu tevarüs etmesi için 

eğitim, kültür ve sanat alanında hepimize ödev-

ler düşmektedir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, milletimizin 30 Ağustos 

Zafer Bayramı’nı kutluyor, bu vatanı korumak 

için canlarını feda eden şehitlerimizi minnet ve 

duayla yâd ediyoruz. 

Eğitimin verimliliği için sorunlar 
zamanında çözülmelidir 

03/09/2021

2021-2022eğitim-öğretim yılı, salgın nedeniy-

le geleceğe yönelik bazı hedeflerin ötelendiği, 
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Sözleşmeli öğretmenlerin yer değişikliği hakları 

konusunda somut bazı adımlar atılmış olsa da 

bunun statü ve özlük hakları farklılığını ortadan 

kaldırmadığı, soruna nihai çözüm getirmediği 

ortadadır. Sorunun nihai çözümü, eğitim-öğ-

retim hizmetlerinin kadrolu öğretmenler eliyle 

gerçekleştirilmesi gerekliliğinin kabulüyle bütün 

sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesidir. 

Ücretli öğretmenlikle emek sömürüsünden 

vazgeçilmeli, ihtiyaç kadrolu öğretmenlerle 

karşılanmalıdır

Öğretmenin emeğini ucuzlatarak personel mas-

raflarından kısıntı yapmaya çalışan ve mesleğin 

itibarını düşüren ücretli öğretmenlik uygulama-

sından vazgeçilmelidir. Hiçbir iş güvencesi olma-

yan, asgari ücretin dahi altında bir ücretle ders 

saati başına ücret alan, sosyal güvenlik hakla-

rından mahrum bırakılan bir mesleğin adının 

öğretmenlik olması, bu görevi ifa eden kişilere 

karşı emek sömürüsüdür, istihdam açısından ise 

utanç verici bir uygulamadır. 

Eğitim çalışanlarının yaz dönemi yer 

değişikliği sorunları çözülmelidir 

Millî Eğitim Bakanlığı’nın çalışma zamanını eği-

timden ziyade personel iş ve işlemlerine hasret-

mek zorunda kalmasının sebebi, sürdürülebilir 

bir atama ve yer değiştirme politikasının geliş-

tirilememiş olmasıdır. Öğretmenlerin, hizmetlile-

rin, memurların ve şube müdürlerinin il içi, iller 

arası ve mazerete dayalı yer değişikliği talepleri-

nin yerine getirilememesi, motivasyon kaybının 

yanı sıra mesleki yabancılaşma, psikolojik rahat-

sızlık, eğitimin niteliğinin artırılamaması, çalışma 

barışının bozulması gibi sorunlara yol açmakta-

dır. Atama ve yer değişikliği konusunda, talepleri 

azami ölçüde karşılayacak, mağduriyetleri önle-

yecek, adil, hakkaniyete uygun ve sürdürülebilir 

bir politikaya ihtiyaç vardır.

yürütülmesi neredeyse imkânsız, psikolojik bas-

kı boyutuna varacak, aşılanmayı bireysel bir ter-

cih olmaktan çıkarıp zorunlu bir tercih hâline ge-

tirecek her türden zorlamanın, okulların açık tu-

tulması amacına hizmet etmekten uzak olduğu 

bilinmelidir. Hukuki dayanaktan yoksun, hatalı ve 

yanlış olan eğitim çalışanlarına PCR testi zorun-

luluğu kararı yeniden ele alınmalı; eğitim kamu 

hizmetinin yürütülmesini zora koşacak, eğitim 

çalışanlarının moral, motivasyon ve çalışma az-

mine zarar verecek, kurum içi çalışma barışını 

bozacak bu hatadan bir an evvel dönülmelidir.

Eğitim çalışanlarının yeni döneme güçlü moti-

vasyonla, moralli başlaması sağlanmalı ve teşvik 

dışı uygulamalardan kaçınılmalıdır. 

Öğretmenlik Meslek Kanunu için artık somut 

adımlar atılmalıdır 

Resmî veya özel öğretim kurumu ayrımı yap-

maksızın bütün öğretmenleri kapsayacak, öğret-

menlik mesleğinin bütün boyutlarını ele alacak 

Öğretmenlik Meslek Kanunu konusunda ortaya 

konan irade, somut bir netice doğurmamıştır. 

Oysa öğretmenlik mesleğinin bütün veçhelerini 

kapsayan sistematik bir düzenleme olmaksızın, 

çok parçalı yapı altında mesleğin statüsünün 

artırılarak niteliklerinin geliştirilmesinin sağlan-

masının mümkün olmadığı, meslek mensupları-

nın mesleği ifa süreçlerinin sürdürülebilir olma-

dığı görülmektedir. Öğretmenliğin profesyonel 

bir meslek olarak değerlendirilmesi ve mesleki 

standartlara kavuşması isteniyorsa, öğretmene 

destek niteliğinde, mesleki gelişimini ve özerk-

liğini sağlayacak bir meslek kanunu ivedilikle çı-

karılmalıdır. 

Sözleşmeli istihdam son bulmalıdır 

Sözleşmeli öğretmenliğin günümüzde baş-

lı başına bir mağduriyet kaynağına dönüşmüş 

olduğu artık alenen ortaya çıkmış durumdadır. 
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zehirlemektedir. Okulların kendi kullanımlarına 

sunulmuş herhangi bir ödenekleri olmadığı dik-

kate alındığında, zorunluluk arz eden mal ve hiz-

met alımlarının ne şekilde karşılanacağı sorunu 

halen izaha muhtaç olup çözüm beklemektedir. 

Bu nedenle, okul bazlı ödenek tahsisi yapılmalı, 

personel dışı cari harcamaların yönetilmesi için 

ödeneklerin doğrudan okul idareleri tarafından 

kullanılması sağlanmalıdır.

Eğitimcilerin motivasyonunu artıracak 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 edilemeyeceği noktasın-

daki içtihadı sonrasında kariyer basamakları sü-

recinin yasal belirliliğe kavuşturulmaması, adeta 

unutulmaya terk edilmesi, pek çok hak kaybına 

sebebiyet vermiştir. 

Anayasa Mahkemesi kararından bu yana öğret-

men kariyer basamaklarına ilişkin herhangi bir 

uygulama yapılmamıştır. Öğretmenler haklı bir 

beklenti içerisindedir. Kariyer basamakları uy-

gulamasının 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 ettiğini, bu sonuçlar doğrultu-

sunda eğitimde kalitenin artırılmasında önemli 

bir faktör olduğunu, öğretmenlerin kendini ye-

nilemesi, alanındaki gelişmeleri takip etmesi 

bakımından olumlu sonuçlar doğurduğunu or-

taya koymaktadır. Kariyer basamakları sistemine 

yeniden işlerlik kazandırılmalıdır. Bu çerçevede 

paydaşların görüşleri ve talepleri doğrultusun-

da herkesin yararlanmasına açık, özgün, sade-

Memur, hizmetli ve diğer çalışanların mali ve 

sosyal hakları iyileştirilmelidir

Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında Genel İdare 

Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı, Yardım-

cı Hizmetler Sınıfı ve diğer hizmet sınıflarında 

çalışanların da eğitim öğretim hizmetinin aksa-

madan en etkin şekilde yürütülmesi için emek 

sarf ettiği gerçeği unutulmamalıdır. 

Eğitim kurumlarında çalışan personelin haftalık 

40 saati aşan çalışmalarının karşılığı fazla çalış-

ma ücreti ödenmesi ya da personel yetersizliği 

gerekçesine sığınılmadan fazla çalışma karşılığı 

izin hakkından faydalanmalarının sağlanması yö-

nünde düzenleme yapılmalıdır.

Memur ve hizmetliler başta olmak üzere, eğitim 

çalışanlarına yönelik görevde yükselme ve un-

van değişikliği sınavları belli bir takvim dâhilinde 

periyodik olarak gerçekleştirilmelidir.

Okulların ödenek ihtiyacı karşılanmalı, okul 

esaslı bütçeleme uygulaması getirilmelidir

İlköğretim kurumlarının Bakanlık’tan ya da ma-

halli idarelerden doğrudan ödenek alamama-

ları; okul yönetimlerini kamu kaynakları ve bu 

kaynakları harekete geçirme mekanizmalarının 

yetersiz kalmasıyla karşı karşıya getirmektedir. 

Buna ilaveten okul yönetimlerinin bir yandan 

okullara bağış konusunda sürekli olarak kamuo-

yu ve idare baskısı altında ve soruşturma tehdidi 

karşısında bırakılması, diğer yandan zorunlu cari 

harcamalar için kaynak bulma yükümlülüğüne 

sokulması, hem eğitim-öğretime zarar verip bu 

sorunu okullar arası başarı farklılığının bir unsuru 

hâline dönüştürmekte hem okul yöneticilerine 

yönelik hukuksuz, haksız ve adaletsiz uygulama-

lara ve mağduriyetlere kapı aralamakta hem de 

yönetici/öğretmen ile öğrenci velilerini karşı kar-

şıya getirerek okul iklimini ve okul-veli iş birliğini 
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vesayetçi işgalciler, er veya geç bağrında mede-

niyetler yeşeren bu topraklarda tarihin çukuruna 

gömülmüştür. 

Günümüzde havada, karada, denizde egemen-

lik hakkımızı tehdit ve tahdit ederek bizi kendi 

çizdikleri alanlara mahkûm etmek isteyenler, öz-

gürlüğün sınırının olmadığını, milletimizin hak-

sızlığa asla tahammül etmediğini, etmeyeceğini 

ve rıza göstermeyeceğini bilmelidir. 15 Temmuz 

ihanet ve işgal girişimine karşı verilen destansı 

direniş, İstiklal Harbi’ni sürdüren ruhun bugün de 

bu millete canlılık, dirilik vermeye devam ettiğini 

göstermiştir. 

Dünümüzü olduğu gibi bugünümüzü ve yarını-

mızı sağlam temeller üzerine inşa edecek kuvve-

tin birlik ve beraberliğimiz olduğunun bilinciyle 

ülkesi ve devleti ile millet iradesini her alanda 

yeni başarı ve zaferlerle buluşturmalıyız. Her 

türlü zihnî işgal ve kuşatmayı kırarak kurumsal 

başarıları ilimde, sanatta, teknolojide, demok-

raside, ekonomide, özetle hayatın her alanında 

sürdürmek için daha çok çalışmalı, çaba harca-

malıyız. Millî iradenin bir kez daha güncellenen 

zaferini akılla, bilimle, sanatla tüm dünyaya özel-

likle mazlum ve mağdur milletlere örnek ve il-

ham olacak şekilde taçlandırmalıyız. 

Devlet ve millet olarak, insanlığı kuşatan bu küre-

sel iletişim ve etkileşim çağında, tarihsel sorum-

luluk ve ait olduğumuz medeniyetin duyarlılığıy-

la, bütün insanlarda yeni bir bilinç uyandırmanın 

gayreti içinde olmayı sürdürmeliyiz. Bu bilinç, 

devlet ve millet bütünlüğünün sağladığı enerji 

ve sinerjiyle diplomaside, kültürde, ekonomide, 

kardeşlikte, dayanışmada ve bütün bu amaçların 

tahakkuku için evvela eğitimde başarmalıdır.

Eğitim-Bir-Sen olarak, Cumhuriyetin kuruluşu-

nun 98. yılında, vatanın bölünmez bütünlüğü ve 

millet iradesinin egemenliği için mücadele eden-

ce sınav odaklı olmayan, süreç ve bireysel çaba 

odaklı, maddi ve manevi açıdan tatminkâr bir 

kariyer sistemi ivedilikle hayata geçirilmelidir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, yeni eğitim-öğretim yılı-

nın tüm eğitim çalışanlarına, öğrencilerimize, ve-

lilerimize ve milletimize hayırlı olmasını; eğitimin 

bir an önce sorunlardan arındırılmasını diliyor, 

umut dolu gelişmelere ve vaatleri yerine getire-

cek somut adımların atılmasına vesile olmasını 

temenni ediyor, Bakanlıktan beklentileri karşıla-

yacak adımlar atmasını, kalıcı eğitim politikaları 

geliştirmesini ve uygulamasını istiyoruz. 

Birlik ve beraberliğimiz daim, 
coğrafyamıza huzur hâkim olsun

28/10/2021

98 yıl önce, cesaretle yaşamayanın esaretle öle-

ceği hakikatinin bilincinde olarak Malazgirt’ten 

Çanakkale’ye ve İstiklal Harbi’ne kadar millî 

egemenliğini savaş meydanlarında dünyaya ilan 

etmiş olan milletimiz, millet iradesine dayanan 

Cumhuriyet ile yeni devletini kurmuştur. 

29 Ekim, yediden yetmişe milletimizin sindiril-

mez, esir edilmez ruhu, varoluş kudret ve karar-

lılığıdır. Cumhuriyet, milletimizin aynı inanç ve 

amaç için, aynı duygu ile birlikte hür ve bağım-

sız yaşama iradesi, başarma iddiasıdır. Milletin 

egemenliği, özgürlüğün, istiklalin, kardeşliğin, 

adaletin, hukukun, demokrasinin, barışın ege-

menliğidir.

Emperyalist zulme karşı evrensel adaletin ve 

özgürlüğün mekânı olan bu topraklarda kurulan 

Cumhuriyet, cumhur iradesinden güç ve ilham 

alarak teşekkül etmiş, güçlenmiştir. İnsanların 

özgür iradesine ve inancına dayanmayan hiçbir 

güç, hiçbir işgal ve vesayet düzeni, bu topraklar-

da tutunamadı, tutunamaz. Saldırgan zorbalar, 
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emanet ettiğimiz, geleceği elleriyle şekillendiren 

öğretmenlerimiz, sorunlarını kökten çözecek, 

manen mesleği daha da yükseltecek, madden 

hak ettiklerini takdir edecek bir beklenti döne-

mindedir.

Bu umutlu bekleyiş görülmeli, öğretmenin sesi 

bir gün değil, her gün duyulmalı; öğretmenin 

gördüğü zararın geleceğimiz adına büyük bir 

risk olduğu artık bilinmelidir. Bu açıdan, öğret-

menlik meslek kanunu, mesleği maddi ve mane-

vi boyutlarıyla ele almalı; mesleğe yeni bir çehre, 

güçlü bir gelecek kazandırmalıdır. 

Mesleğe ilk girişten ayrılışa kadar öğretmenlik 

mesleğinin statüsü yükseltilmeli, niteliği gelişti-

rilmelidir. Öğretmenliğin tanımından haklarına, 

meslek standartlarından ilkelerine kadar her hu-

sus Türkiye’nin gelecek vizyonu ve hedeflerine 

yakışır içerikte düzenlenmelidir.

24 Kasım, öğretmenleri sadece hatırlama değil, 

anlama günü olmalıdır. 

Hak ihlallerine sessiz kalmak, 
haksızlığa ortak olmaktır 

09/12/2021

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda İnsan 

Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul ve ilan 

edilmesinin üzerinden 73 yıl geçmesine rağ-

men,  ne acıdır ki, birçok kurum ve devletin, hak 

gaspları ve ihlal sicilleri kabarmakta, çifte stan-

dartlı tutumlar, haksızlık ve zulme evrensel bo-

yut kazandırmaktadır. BM’nin, ihlal ve tecavüz-

leri neredeyse önleyici hiçbir çaba içine girme-

mesi, insan haklarının değil, insan haksızlıklarının 

evrensel boyut kazanmasına yol açmaktadır. 

İnsan, doğuştan getirdiği ve insan olmakla elde 

ettiği haklarla şerefli yaratılmıştır. Hiçbir ayrıma 

leri, can veren şehitlerimizi rahmetle, minnetle 

anıyor; ülkemize, bölgemize ve bütün dünyaya 

özgürlüklerin, kardeşliğin, huzur ve barış iklimi-

nin hâkim olmasını temenni ediyoruz. 

Gelecek için eğitim, eğitim için 
öğretmen vazgeçilmezdir 

23/11/2021

Ülkemizi ve milletimizi geleceğe taşıyacak olan 

nesillerin ruh, fikir ve bilgi dünyasını inşa eden, 

sorumluluğu yüksek, aynı ölçüde değeri de bü-

yük olan öğretmenlik mesleğinin belli bir tarih 

aralığına sıkıştırılmadan hak ettiği değeri gör-

mesi, öğretmenlerimizin emeğinin karşılığını al-

ması geleceğimizin teminatıdır. 

Eğitimin evreleri değişir, öğretmenin önemi 

değişmez. Tüm başarılı eğitim sistemlerinin en 

büyük aktörü öğretmendir. Öğrenci başarısının 

üzerindeki en etkin faktörde öğretmendir. Öğ-

retmenlik, idealist insanların icra ettiği bir fe-

dakârlık mesleğidir. Salgın sürecinin başından 

beri öğretmenlerimiz her hâlükârda eğitim yap-

maya çalışarak idealizmini, zor şartlar altında 

bile öğrencilerine bir şeyler öğreterek fedakâr-

lığını ortaya koymuştur.

Teknolojinin ve eğitim materyallerinin öğretmen 

olduğunda bir zenginlik, öğretmen olmadığında 

dekordan öteye gitmediği, bu süreçte bir kez 

daha tecrübe edilmiştir. Sanalın asla gerçeğin 

yerini tutmadığı, uzaktan eğitimin çok sınırlı kal-

dığı, öğretmen-öğrenci etkileşiminin bir hazine 

kadar kıymetli olduğu herkesçe bir defa daha 

görülmüştür. 

Tarihimizin her döneminde büyük sorumluluk-

lar üstlenen, gördüğü itibarla zamana yön veren 

öğretmenlik, gelecek hedeflerimizin lokomoti-

fidir. Ancak, milletimizin hazinesi, çocuklarımızı 
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rımcılığına dayalı kitlesel katliam ve soykırımlar, 

siyasi, ideolojik enstrümana dönüşmüştür. 

Bir dönem ‘insan hakları’ aldatmacasıyla yürütü-

len siyasi askeri hamleler oyun kuranların amaç-

larını gerçekleştirmelerinden sonra itibar edil-

mez olmuştur. İnsanlara hak vadederek onları 

siyasetlerine alet edenler, içine çektikleri tuzak-

larda insanlığı en büyük hak kayıplarına maruz 

bırakmışlardır. Bu azgın güruha göre belli ide-

oloji ve yaşam biçimlerine göre tanımı yapılmış 

sınırlı sayıda bir insan güruhu dışında kalanlar, 

insan bile telakki edilmemektedir. Onlara göre 

gelişmesini tamamlayamamış bu kitlelere, insan 

olmadıkları, olamadıkları gerekçesiyle yaşama 

hakkı bile gereksiz görülmüştür, görülmekte-

dir. İşgal edilen vatanlarında tutsak edilen veya 

yok oluşa doğru sürgüne gönderilen bu insan-

ların katliama, soykırıma uğratılmaları, sadece 

istatistikleri değiştiren rakam değeri dışında bir 

anlam taşımaz olmuştur. Öte yandan, kapitaliz-

min emeği devre dışı bırakan yeni robotik üre-

tim sistemi, gelir dağılımında hiçbir matematiğin 

denklemini kuramayacağı oranlarda artan eşit-

sizlik, tarifsiz mahrumiyet, korkunç mağduriyet-

ler, sömürü düzeninin tüm vahşetiyle sürmesi 

haksızlıkları normalleştirerek yaşama biçimine 

dönüştürmüştür. 

İnsan hakları yalanı üzerinden kurulan gerçek is-

tismarla dünyayı işgal, insanları perişan edenler, 

yine kendilerinin sebep oldukları terör, şiddet ve 

savaşlardan uzaklaşıp hayata tutunmak, hayatta 

kalmak için çıktıkları umut yolculuğunda göç-

menleri denizlerde ölüme itenler, insanlıktan na-

sibini almamış sözde uygarlıklarının barbarlığını 

bir kez daha ortaya koymuştur. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, insanın onurunu koruyan, 

umudunu canlı tutan, temel insan haklarını her-

kes için mümkün kılan bir dünya düzeninin hepi-

miz için en büyük ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. 

tabi tutulmaksızın her insan bu haklara sahip-

tir, sahip olmalıdır. Hak ve özgürlüklerin dev-

redilmez, vazgeçilmez oluşu, insanın ontolojik 

değer, onur ve şerefine, kişisel itibar ve haysi-

yetine saygının gereğidir. İnsanı devlet baskısı-

na karşı korumayı amaçlayan hak anlayışı, daha 

çok özgürlük, demokrasi ve hukukun üstünlüğü 

kavramlarıyla birlikte düşünülür. Özgürlüklerin 

olmadığı yerde hakların, hakların olmadığı yerde 

özgürlüklerin anlamı kalmaz. Nereden bakılırsa 

bakılsın, hukuk, adalet, demokrasi kavramlarıyla 

bağlantılı olan insan hakları, medeniyetin temel 

taşı ve dayanağıdır. İnsan haklarını gerçek bir 

değere dönüştürememiş yapılanmalar medeni-

yet ortaya koyamazlar. İnsana değer vermeyen, 

insanı merkeze almayan hiçbir yapı ayakta ka-

lamaz, kalmamıştır. Bu yapılar, kolektif sıkıntı ve 

ızdıraptan, yaygın zorbalık ve zulümden başka 

bir şey üretemez, üretememiştir. 

Buna mukabil tarihin hemen hiçbir döneminde 

haklar, yaygın ve çifte standartsız hayata geçi-

rilmemiştir. Emperyalist sömürgeci devletlerde 

insan haklarının herkes için düşünülemeyeceği, 

ancak bir kısım seçkin insanlar için söz konusu 

olacağı ayrımcılığı, siyasal irade nezdinde hâlâ 

kabul görebilmektedir. Yetmezmiş gibi modern 

dönemlerde bu en saf, en temiz insan değer ve 

duygularının, en aşağılık egemenlik kurgu, kum-

pas ve komplolarına araç edilmesi, insanlık ve 

uygarlık adına hazin trajedilere yol açmıştır. İn-

sanlığın tarihinde olmadığı kadar hak ihlallerine 

maruz kaldığı günümüzde de maalesef mede-

niyetten barbarlığa doğru vahim bir dönüşüm 

yaşanmaktadır. 

Dünyanın gözü önünde sistemli yapılan insan 

hakkı ihlalleri ile hiçbir vicdanın kabul edemeye-

ceği vahşetler sergilenmektedir. Sömürgecilikle 

azgınlaşan, modern aşamayla daha da yoğunla-

şan kapitalist emperyalizmle hak ihlalleri daya-

nılmaz boyutlar kazanmıştır. Dil, din ve ırk ay-
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ateş olmuştur. Mehmet Akif, kahraman askerle-

rimize “Korkma” diyerek şöyle seslenir: 

“Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürü-

rüz.

Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz; 

Düşer mi tek taşı sandın harim-i namusun, 

Meğer ki harbe giden son nefer şehid olsun.”

Millî mücadele ruhunun canlanmasına ve yaşa-

tılmasına ömrünü adayan Ersoy, sadece İstiklal 

Marşı ve Çanakkale Destanı’nın şairi değil, aynı 

zamanda inandığı değerler uğruna her şeyi göze 

alan bir dava adamıdır. İşgale uğrayan vatan 

toprakları karşısında ‘kim var’ demeden hare-

kete geçmiş, bütün kudretiyle seferber olmuş, 

ömrünü vatanın kurtuluşuna adamıştır. Milletin 

geleceğinin garantisi olarak ideal bir nesil ta-

savvuru hayal etmiş, ‘Asım’ üzerinden bir reçete 

yazmıştır.

Eğitim-Bir-Sen olarak, ‘Asım’ın Nesli’ni yetiş-

tirme bilinciyle mirasına sahip çıkmaya devam 

edeceğiz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, milletin vicdanı İs-

tiklal Şairimizi ve bütün şehitlerimizi rahmet ve 

minnetle yâd ediyoruz. 

Öğretmen atamalarında mülakat 
kaldırılmalı, itirazlar dikkate alınarak 
mağduriyetler giderilmelidir 

30/12/2021 

Sözleşmeli öğretmen istihdamında uygulanan 

mülakat süreci, adaletsizliklere sebep olduğu, 

adayların mağdur edildiği yönünde şikâyetlere 

zemin hazırlamakta, sosyal adalet ilkesinin ihlal 

edildiği algısını doğurmaktadır. 

30 yıllık hak ve özgürlük mücadelemizde her 

zaman haksızlığa karşı durduk, kim olduğuna 

bakmadan mazlumun yanında olduk, olmaya da 

devam edeceğiz. 

Millî vicdanın sesi Mehmet Akif 
Ersoy’u rahmetle yâd ediyoruz 

26/12/2021

Hayatı boyunca medeniyet değerlerimiz, vatanı-

mız, istiklal ve istikbalimiz için duygu, düşünce 

ve eylemleriyle ön saflarda yer alan, millî müca-

delenin tüm Anadolu’ya yayılması için gece gün-

düz demeden canla başla çalışan, şiirleri ve etkili 

hitabeti ile millî bilincin uyandırılmasına büyük 

katkıda bulunan, şiirleriyle istiklal mücadelemi-

ze ruh, bugünümüze ilham veren, zulmü hiçbir 

zaman alkışlamayan, milletimizin ruh ve mane-

viyatını yüksek düzeyli ifadelerle sanat ve ede-

biyatta temsil edip yansıtan; düşünceleri, duygu 

dünyası, tasavvuru ve yaşantısıyla millet kimli-

ğinin oluşmasında önemli rol oynayan Mehmet 

Akif Ersoy’u vefatının 85. yılında rahmet ve min-

netle anıyoruz. 

Mehmet Akif, ailesinden aldığı edeple, göğsün-

de taşıdığı imanla, mücadele karşısında göster-

diği haysiyetli duruşla, insani ilişkilerde herkesin 

şahit olduğu dürüst kişiliğiyle günümüze ilham 

verecek bir değerdir. Fikrî derinliği, estetik biri-

kimi ve karakteriyle sahici bir aydın, ilim adamı, 

muharrir ve şairdir. Bir entelektüel olarak dü-

şüncelerini sadece şahsiyetiyle kaynaştırmamış, 

ayrıca milletin his ve benliğiyle bütünleşerek bir 

millî kimlik ve kişiliği hakkıyla temsil etmiştir. 

Ersoy, milletin irfanı, ruhu, benliği ve kültürüyle 

bütünleşmiş bir kişiliktir. Hiçbir beşer gücünün 

kaldırmaya takat getiremeyeceği zorlu zaman-

larda bile kadim medeniyetimizin değerlerine 

yaslanan şiiri, insanımızın ruhunu alevlendiren 
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Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi 
beklentileri karşılamamaktadır

31/12/2021

TBMM’ye sunulan Öğretmenlik Meslek Kanunu 

teklifi, öğretmenlik mesleğini düzenleyen müs-

takil bir kanun beklentisini karşılama yönünde 

olumlu bir adım olmasına rağmen, öğretmenle-

rin beklentilerini karşılamaktan uzaktır. 

Teklif, adaylık kaldırma sınavının kaldırılacak ol-

ması, 2006 yılından bu yana uygulanamayan ka-

riyer basamaklarını (ücret ve derece artışlarıy-

la birlikte) yeniden hayata geçirecek olması ve 

3600 ek gösterge vaadinin nihayete erdirilmesi 

anlamında olumlu bir gelişmedir. Ancak, teklifin 

içeriği öğretmenlerimizin beklentilerini kısmen 

karşılamış olsa da mesleği tüm yönleriyle ele al-

madığı açıktır. 

Öğretmenler olarak, atamadan yer değiştirme-

ye, yetişme sürecinden mesleki gelişime, kariyer 

basamaklarına kadar objektif hükümler ihtiva 

eden bir kanun beklentisi içerisindeyiz. Özellikle 

657 sayılı Kanun, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel 

Kanunu ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanu-

nu, 652 sayılı KHK gibi öğretmenlerin, hak, yetki, 

görev ve sorumluluklarını düzenleyen muhtelif 

hukuki düzenlemelerdeki öğretmenlere ve öğ-

retmenliğe dair hükümlerin yeni baştan düzen-

leme konusu edilmesi beklentisi mevcuttur.

Teklif muadil kanunların çok gerisinde 

kalmaktadır

Teklif, mesleği sadece bazı yönleriyle ele alması, 

Yükseköğretim Personel Kanunu, Hâkimler ve 

Savcılar Kanunu gibi muadil düzenlemelerin çok 

gerisinde kalmasına sebep olmaktadır. 

Teklif, sadece öğretmenlerin atamaları, adaylık 

süreci ile kariyer basamaklarında ilerlemeleri-

Bugüne kadar yapılan uygulama göstermektedir 

ki, öğretmen atamalarında mülakat, öğretmen 

adayının mesleki bilgi ve mesleki yeterlik düze-

yini ölçmeyi öncelememekte, adayın öğretmen-

lik mesleğine uygunluğunu ve yetkinliğini de-

ğerlendirememekte, öğretmen yeterliliklerinin 

ve eğitim-öğretimin niteliğinin artırılmasına her-

hangi bir katkısı bulunmamaktadır. Bunun yanı 

sıra, sürecin şeffaf ve denetlenebilir bir tarzda 

yürütülememesi, gerçekte mülakatın istenen 

amacı sağlamadığını, başlı başına bir sorun ala-

nına dönüştüğünü ortaya koymaktadır. Bu ne-

denle, mülakat yerine, daha adil, hakkaniyetli bir 

uygulama olan ve toplum vicdanında karşılığı 

bulunan KPSS puan üstünlüğüne göre kadrolu 

istihdam yapılmalıdır. 

Terör örgütlerine mensubiyeti veya iltisakı bu-

lunan kişilerin kamu görevlisi olması, dahası ço-

cuklarımızın bu kişilere emanet edilmesi elbette 

kabul edilemez. Ancak, bu idari tedbirin amacın-

dan uzaklaştırılarak kamu vicdanını yaralayacak 

ve kamu yönetiminin hukuk devletine bağlılığını 

sorgulatacak tarzda bir ‘aday eleme aracı’na dö-

nüştürülmesinden kaçınılması da elzemdir. 

Bu bağlamda, öğretmen adaylarına bilgi edinme 

hakkı ve hak arama özgürlüğü çerçevesinde, ge-

rek güvenlik soruşturması eksenindeki idari ka-

rarlara gerekse mülakat sonuç ve gerekçelerine 

dair yargı denetimine elverişli bir bilgilendirme 

yapılması gereklidir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, ilk günden itibaren itiraz 

ettiğimiz sözleşmeli öğretmenlik ve mülakat uy-

gulaması, Meclis’e sevk edilen Öğretmenlik Mes-

lek Kanunu’nda yapılacak düzenlemeyle yürür-

lükten kaldırılmalıdır. 

Mülakat uygulamasından kaynaklanan şikâyetler 

gündeme alınmalı, öğretmen adaylarının itiraz-

ları bir an önce neticelendirilmeli, sosyal hukuk 

devletinin gereği yerine getirilmelidir. 
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Bütün meslek mensuplarını kapsayan, eşit, adil, 

ölçülebilir ve uygunluk denetimine elverişli, 

münhasıran Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı-

nın yetkilendirildiği bir ödül ve başarı/üstün ba-

şarı belgesi verilmemesi eksikliktir.

Eğitim kurumu yöneticiliği münhasıran ele 

alınmalıdır 

Okul yönetiminin eğitim-öğretim hizmeti ve 

öğretmenlik mesleğiyle olan zorunlu ve gerekli 

bağlantısına rağmen, eğitim kurumu yöneticili-

ğinin yasal bir statüye kavuşturulma imkânı göz 

ardı edilmiş, teklifte eğitim kurumu yöneticiliği 

ve yöneticilerine ilişkin hükümlere yer verilme-

miştir.

İstihdamda güçlük çekilen yerlerde teşvik 

uygulanmalıdır

Öğretmen istihdamında zorluk çekilen veya gö-

rev sürelerinin ülke ortalamasının altında kaldığı 

kalkınmada öncelikli/az gelişmiş bölgelerde gö-

rev yapan öğretmenlere ilave tazminat ödemesi 

yapılması konusu teklifte yer almamıştır.

Ücretli öğretmenlik bir istihdam modeli 

olmamalıdır 

Ücretli öğretmenlik, arızi durumlar nedeniyle 

zorunlu bir istihdam yolu olarak kullanılmasına 

rağmen,‘ücretli öğretmenlerin, dengi kadrolu 

öğretmenlerin ücret seviyesinde bir aylık ücret 

almaları ve fiili çalışmaları ne olursa olsun sos-

yal güvenlik primlerinin aylık 30 gün üzerinden 

ödenmesi’ şeklinde, sosyal devlet ilkesi eksenin-

de bir düzenleme teklifte ne yazık ki yoktur.

Mülakat uygulaması kaldırılmalıdır 

Öğretmen adayının mesleki bilgi ve mesleki ye-

terlik düzeyini ölçmeyi öncelemeyen, adayın öğ-

ne dair kısmi hükümleri düzenlemekte, diğer 

unsurlar kapsam dışı bırakılmaktadır. Bu hâliyle 

yukarıda sayılan öğretmenlik mesleğini düzenle-

yen birden çok sayıdaki kanuna bir yenisi daha 

eklenmiş olacak, yekpare bir meslek kanunu çı-

karma fırsatı kaçırılmış olacaktır.

Özel sektörde çalışan öğretmenler de 

düzenleme kapsamına alınmalıdır 

Öğretmenlik, sadece kamu kurumlarında icra 

edilen bir meslek olmamasına, ülkemizde büyük 

ölçekli bir özel öğretim kurumları ağı faaliyet 

göstermesine rağmen, teklif, yalnızca Millî Eği-

tim Bakanlığı kadrolarındaki öğretmenler göze-

tilerek kaleme alınmış, özel öğretim kurumların-

da çalışan veya diğer kamu kurumlarında görev 

yapan öğretmenlere yönelik hiçbir düzenleme 

içermemektedir. Bu yaklaşım, hem eksikliktir 

hem de ayrımcılıktır.

Sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılmaması 

sorunları devam ettirecektir 

Anayasal hakları ihlal ettiği kadar öğretmenler 

arasında tepki çeken ve kamuoyu nezdinde yıp-

ratıcı niteliği bulunan sözleşmeli öğretmenlik 

uygulamasının kaldırılmasına ve kadrolu öğret-

menliğin esas alınmasına dair bir hükmün teklif-

te yer almaması en büyük eksikliklerden biridir.

Ödül ve disiplin hükümlerinin kanun teklifinde 

yer almaması eksikliktir 

Öğretmenlik mesleğini ilgilendiren disiplin hü-

kümlerinin, 657 sayılı Kanun’da yer alan genel di-

siplin hükümlerinden farklı olarak meslek özelin-

de ele alınmadığı, (örneğin, 2547 sayılı Kanun’un 

53. maddesinde akademik personel yönünden 

düzenlenen disiplin hükümlerine benzer) mün-

hasıran mesleğe özgü disiplin hükümlerine yer 

verilmediği görülmektedir. 
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genel hükümlere aykırı bir düzenlemedir. Söz-

leşmeli öğretmenlere, sözleşmeli statülerinin de-

vam ettiği sürede de aile bütünlüğüne dayalı yer 

değişikliği suretiyle atanma hakkı tanınmalıdır. 

Netice itibarıyla Meclis’e sevk edilen bu teklif, 

öğretmenlik mesleğini sadece belli boyutlarıyla 

ele almakta, öğretmenlerin beklentilerini top-

yekûn karşılamaktan uzak kalmakta; bir milyonu 

aşkın öğretmenin hak, yetki, görev ve sorumlu-

lukları noktasında bir meslek kanununda olması 

gerekenleri içermemektedir. 

Yukarıda ifade ettiğimiz eksikliklerin siyasi irade 

ve Bakanlık yetkililerince dikkate alınarak, ko-

misyon ve/veya genel kurul görüşmeleri süre-

cinde giderilmesini istiyoruz. 

Bilge sendikacı, davasının adamı 
Mehmet Akif İnan’ı rahmetle 
anıyoruz

05/01/2022

Örselenen, tarumar edilen medeniyet değerleri-

mizin yeniden inşa mücadelesine kalemiyle, ke-

lamıyla, eylem önlüğüyle; şair, yazar, öğretmen 

ve sendikacı kimliğiyle büyük katkılarda bulunan 

Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan’ı, 

vefatının 22. sene-i devriyesinde rahmetle yâd 

ediyoruz.

“Her eylem yeniden diriltir beni” anlayışıyla ha-

reket eden Akif İnan, ülkesinin ve milletinin ge-

leceğini dert edinmiş, aktüel hercümercin için-

de kaybolmadan, istikametten asla şaşmadan 

idealine ulaşmak için çabalamış örnek bir aydın, 

erdemli bir insan, onurlu bir dava adamıdır. Ede-

biyat dünyamızın ‘Yedi Güzel Adam’ından biri ve 

Kudüs Şairi olarak da anılan Akif İnan, memle-

ketine, kültürüne adanmış milletin bir değeridir. 

retmenlik mesleğine uygunluğunu ve yetkinliği-

ni değerlendiremeyen, öğretmen yeterliliklerinin 

ve eğitim-öğretimin niteliğinin artırılmasına her-

hangi bir katkısı bulunmayan mülakat usulünün 

teklifle kaldırılmamış olması büyük bir eksikliktir.

Öğretmenleri şiddete karşı koruyacak 

hükümlere yer verilmelidir 

Eğitimi tehdit ve tahdit edecek boyuta varan 

okullarımızda meydana gelen şiddet olaylarını 

önleyecek, eğitim çalışanlarını şiddetten koru-

yacak hukuki ve idari düzenlemeler bu kanun 

kapsamında ele alınmalıdır. 

Teklif metninde bulunan hatalı ve eksik 

düzenlemeler giderilmelidir 

Uzman ve başöğretmenlik için öngörülen yazılı 

sınavda aranan 70 başarı puanı, yüksek bir puan 

barajıdır. Yönetici seçme ve görevlendirme, gö-

revde yükselme ve unvan değişikliği süreçlerin-

de olduğu gibi, yazılı sınav barajı 60 başarı pu-

anı olmalıdır. 

Başöğretmenlik için uzman öğretmenlikte en az 

on yıl hizmeti bulunmuş olma şartı çok uzun bir 

süredir. Uzman öğretmenlik için en az on hizmet 

yılı arandığı gözetildiğinde, uzman öğretmen ol-

muş bir öğretmenin mesleki tecrübesinin başöğ-

retmenlik için yeterli olacağı açıktır. Bu neden-

le, başöğretmenlik için uzman öğretmenlikten 

daha kısa ve daha makul bir süre düşünülmeli, 

doktora programı mezunları için ise herhangi bir 

süre şartı aranmamalıdır. 

Teklifle (652 sayılı KHK’nin ek 4. maddesi gereği 

üç yıl süreyle başka bir yere atanamayacak olan) 

sözleşmeli öğretmenlere ‘can güvenliği ve sağlık 

mazeretleri’ çerçevesinde üç yıl şartı aranmaksı-

zın yer değişikliği hakkı getirilmesi olumlu ise de 

aile birliği mazeretine yer verilmemesi, hukuka, 
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olarak bırakılacak, ebedi âlemde mükâfata malik 

olacak bir anlayışı ömrünün ve sendikasının ufku 

olarak çizmiştir. 

Her zaman milletten yana olmuş, üyesinin ve 

ülkesinin derdiyle dertlenen bir şuurla vesayete 

karşı durmuş, darbeler ve darbeciler karşısında 

onurlu duruşunu korumuş; yılmamış, kapatılma 

davalarına karşın barikatları yıkarak, engelleri 

aşarak bu destansı hak ve özgürlük mücadelesi-

nin kahramanı olmuştur. 

Her şeyin bittiği sanıldığı bir ortamda‘biz varız’ 

diyen, 15 Temmuz işgal ve darbe girişimine karşı 

bir diriliş hareketiyle pozisyon alan, durduğu-

muz yeri belirleyen, bizleri meydanlara çıkaran 

işte bu anlayış ve mirastır. 

“Yaslasam gövdemi karlı dağlara/ Sonsuz bir 

uykuya kavuşsam bir gün”,“Bitirip şu kuru kara 

ekmeği/ Göç etsem diyorum yar ellerine” mıs-

ralarıyla aidiyetini ve vuslat arzusunu belirten 

Mehmet Akif İnan,bir aydın olarak eserler bı-

rakmış, Kudüs Şairi namıyla bir bilinci aşılamış, 

hitabetiyle gönülleri fethetmiş, kalender meşrep 

şahsiyetiyle örnek bir insan portresi çizmiş, şi-

irleriyle duygularını ve ideallerini mezcetmiş; 

Eğitim-Bir-Sen’i kurarak hak ve emek alanında 

bir mücadele başlatmıştır. Bugün bu mücadeleyi 

kuşanan dava erleri olarak, Kurucu Genel Başka-

nımız Mehmet Akif İnan’ı bir defa daha rahmet 

ve şükranla anıyoruz. 

İnsanları gerçeklerle buluşturan 
gazetecilerin günü kutlu olsun

09/01/2022

Gazetecilik, fertlerin, yerelde ve dünya gene-

linde meydana gelen gelişmelerden haberdar 

olması, toplumun haber alma hakkını kullanma-

sına yardımcı olması için önemli ve gerekli bir 

meslektir. 

“Bir adım atarsak kafes kırılır/ Belki birden erir 

zincirlerimiz” diyerek hak, emek ve özgürlük 

yolculuğuna çıkan Akif İnan, “Hangi düşünce-

de 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” ifa-

deleriyle Eğitim-Bir-Sen’in sendikal düsturunu 

özetlemiştir. Bu anlayışla kurduğu sendika, Tür-

kiye’de sendikacılığa yeni bir soluk getirmiş, öz-

gün duruşuyla onlarca kazanım üretmiş, birçok 

sorunun çözümünü sağlamış, hak ve özgürlük 

mücadelesinde onun koyduğu ilkelerle, onun 

hedeflediği ideale ulaşma çabasını her dönem-

de sürdürmüştür.

Eğitim-Bir-Sen, sadece Türkiye’de emek ve öz-

gürlük mücadelesinin öncüsü olmakla kalmamış; 

tüm dünyada emek örgütleriyle ilişkiler kurmuş, 

küresel sorunlara evrensel çözümler önermiş, 

emeğin değerini ülke sınırlarını da aşan bir bi-

linçle savunmuştur.

Eğitim-Bir-Sen, dünyanın neresinde olursa ol-

sun, hep mazlumdan yana olmuş, zalimin kim 

olduğuna bakmadan zulmünü haykırmış, nere-

de bir mağdur varsa kim olduğuna bakmaksızın 

yanında yer almış, ülkede ve dünya genelinde 

her iyilik hareketinin içinde olmaya özen göster-

miş, iyiliksever insanların iş gören eli olmuştur. 

Eğitim-Bir-Sen, kurucu genel başkanının kültü-

rel mirasına sahip çıkmış; kültür, sanat, edebiyat 

alanlarında faaliyetlerde bulunarak sendikacılı-

ğını farklı kulvarlara taşımıştır.

“Kim demiş her şeyin bitişi ölüm/ Destanlar ya-

yılır mezarımızdan” diyerek tüm iyiliklerin son-

suz olduğuna, ölümün engelleyemediği eylem-

lerin var olduğuna dikkat çekmiş, kendi hayatı-

nın ve kurucusu olduğu sendikanın sadece bu 

dünyayla sınırlandırılamayacak, geleceğe miras 
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için muhabirinden fotoğrafçısına, editörüne, zor 

şartlarda gösterdikleri çabayla demokratik hak 

ve özgürlükler alanının daha da genişlemesine, 

güçlenmesine hizmet eden, mesai kavramı ol-

maksızın gece gündüz demeden ter akıtan ba-

sın emekçilerinin ‘Çalışan Gazeteciler Günü’nü 

tebrik ediyor, bugünün çalışma şartlarının iyileş-

tirilmesine vesile olmasını temenni ediyoruz. 

Kronik sorunlara çözüm bulunmalı, 
beklentiler karşılanmalıdır

20/01/2022

2021-2022 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi, 

kronik sorunlara çözüm üretilmeden, okulların 

temizlik ve güvenlik personeli ihtiyacı giderilme-

den, meslek kanunuyla beklentiler karşılanma-

dan sona ermiştir.

Salgının gölgesinde geçen bu dönem, eğitim 

çalışanlarının gayretleri ve özverili çalışmalarıyla 

tarihe geçmiş, Bakanlığın okulları açık tutma ira-

desi kamuoyunda takdirle karşılanmış, her şeye 

rağmen eğitim-öğretimden vazgeçilmemesi 

doğru bir karar olmuştur. 

Öğretmenlik Meslek Kanunu beklentileri 

karşılayacak şekilde çıkarılmalıdır 

TBMM Genel Kurulu’nda görüşme aşamasına 

gelen Öğretmenlik Meslek Kanunu konusunda 

somut adım atılması, 3600 ek gösterge vaadinin 

yerine getirilecek olması, kariyer basamaklarının 

ücret artışlarıyla birlikte yeniden hayat bulacak 

olması, aday öğretmenlikten asli öğretmenliğe 

geçişte yazılı sınavın kaldırılıyor olması, bir kı-

sım sorunların çözümü için adım atılmış olması 

eğitim camiasında olumlu karşılanmıştır. Ancak, 

meslek kanununun Meclis’e sevk edilen hâliyle 

beklentileri karşılamaktan uzak oluşu eğitimcile-

ri hayal kırıklığına uğratmıştır. 

Yorucu ve yıpratıcı bir tempoyla toplumsal olay-

lardan afetlere, terörden savaş alanına kadar zor, 

tehlikeli anlarda ve yerlerde, zamanla yarışarak, 

gelişmeleri haberleştirerek bizlere servis eden 

gazeteciler kamuoyu açısından çok önemli bir 

görev yapmaktadır. İnsan hakları ve hürriyetinin 

kullanımı açısından basın özgürlüğü önem taşı-

maktadır. Düşünce, inanç, kanaat ve ifade öz-

gürlüğü ancak basın özgürlüğüyle mümkün ola-

bilmektedir. Gerçeklerin haber olmadığı yerlerde 

insanlar doğrudan mahrum, yalana mahkûm ol-

maktadır. 

Bugün, birçok konuda bazı yayın organlarında 

sağlıklı haberlerin çıkmamasının sebebi, kasıtlı 

haber anlayışıyla zihinlerin perdelenmesidir. Bu 

nedenle, bütün medya mensupları yalnızca ola-

nın olduğu gibi anlaşılmasına ve aktarılmasına 

aracılık etmelidir. 

Çalışan gazeteciler, topluma doğru haber ulaş-

tırmak için gerçekten ağır şartlarda çalışmakta-

dır. İç karışıklıklar, savaş ve afet bölgeleri başta 

olmak üzere, birçok tehlikeli alan ve riskli coğ-

rafyalarda zorlukları göğüsleyerek bize doğru 

haber ulaştırma gayretiyle zamanla yarışan ga-

zeteciler, değerli bir görev icra etmekte, birçoğu 

bu görev sırasında hasta olmakta, yaralanmakta 

hatta canından olmaktadır. 

Bir akıl, fikir, vicdan işi olarak toplumsal üst ya-

pıyı belirleyen basın çalışanları mağdur edilme-

meli, başta insanca yaşamalarına yetecek ücret 

olmak üzere hak ettikleri ilgiyi görmelidir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, basın çalışanlarının, daha 

geniş yasal hak ve imkânlara sahip olmalarını is-

tiyoruz. Hak, emek ve özgürlük mücadelemize 

katkıda bulunan, çalışmalarımızın üyelerimize ve 

topluma ulaşmasına vesile olan basına ve onun 

fedakâr çalışanlarına başarılar diliyor; insanla-

rı doğru bilgi ve güvenilir haberle buluşturmak 
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Eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önleyecek 

caydırıcı tedbirler alınmalıdır

Eğitim-öğretim hizmeti sunumu esnasında veya 

bu hizmetten kaynaklanan nedenlerle eğitim 

çalışanlarına karşı cebir, şiddet veya tehdit kul-

lanan kişilerin cezalandırılması; eğitim kurumla-

rında görev yapan personele karşı görevleri sı-

rasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten 

yaralama suçunun tutuklama nedeni varsayılan 

suçlardan sayılması ve eğitim çalışanlarına karşı 

işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamın-

da yürütülmekte olan işlemlerde ve davalarda 

personelin talebi üzerine Millî Eğitim Bakanlı-

ğı’nın hukuki yardımda bulunması noktasında 

düzenleme yapılmalıdır.

Eğitim kurumu yöneticiliği ikincil görev 

olmaktan çıkarılmalıdır

Eğitim kurumu yöneticiliğinin eğitim liderliği-

ne dönüştürülmesi, yöneticiliğin profesyonel 

bir meslek olarak ele alınarak ‘ikincil görev’ ve 

‘görevlendirme’ kapsamından çıkarılarak kadro 

unvanlı bir uzmanlık mesleği hâline getirilme-

siyle mümkündür. Eğitim kurumu yöneticilerinin 

bir eğitim ve okul lideri olarak inisiyatif alanları 

genişletilmeli, mevzuat kuşatmasından kurtarıl-

malı, bürokratik rolleri azaltılmalı, yetkilendirilip 

güçlendirilerek eğitim-öğretimle ilgili rolleri öne 

çıkarılmalıdır. 

Okul bazlı ödenek uygulamasına geçilmeli, 

temizlik ve güvenlik personeli yetersizliği 

giderilmelidir 

Okulların kendi kullanımlarına sunulmuş her-

hangi bir ödenekleri olmadığından personel 

açığı sorunu kalıcı olarak çözülememektedir. 

Okul yöneticilerinin, eğitim çalışanlarının okulla-

rı açık tutmak için verdiği mücadele, bürokratik 

engellere, kırtasiyeciliğe ve ödenek yoksunluk-

Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenliği bü-

tün boyutlarıyla ele almalı, her açıdan yapılan-

dırmalı, sadece kariyere hapsetmemeli; öğret-

menlerin sosyal ve mali haklarını geliştirmelidir. 

Kronik sorunlara kalıcı çözümler üretilmelidir

Sözleşmeli ve ücretli öğretmenliğe son verilme-

mesi, öğretmen atamalarında mülakatın kaldırıl-

maması, istihdamda güçlük çekilen bölgelerde 

görev yapan eğitim çalışanlarına ilave teşvikle-

rin verilmemesi, birim ek ders ücret miktarının 

düşüklüğü, eğitim kurumu yöneticiliğinde öz-

lük haklarını ve yetkileri geliştiren kariyer odaklı 

sürdürebilir bir sistemin halen hayata geçirile-

memesi, eğitimin rehberlik ayağının eksikliği, 

öğretmenleri şiddete karşı koruyacak bir yasal 

düzenlemenin çıkarılamaması, öğretmenlerin 

yer değişikliği taleplerinin karşılanmamasının 

doğurduğu mağduriyetler, okulların ödenek ihti-

yacı ve yardımcı personel istihdamı gibi sorunlar 

konusunda ivedi çözümler beklenmektedir.

Sözleşmeli istihdam sonlandırılmalı, ücretli 

öğretmenlikten vazgeçilmelidir

Eğitim çalışanlarının haklı taleplerine, geçerli 

mazeretlerine duyarsız kalınarak ortaya atılan 

politikalar, eğitimcilerin moral ve motivasyo-

nunu bozmaktadır. Eğitimde verimlilik ve kalite 

isteniyorsa sözleşmeli istihdam sonlandırılmalı, 

ücretli öğretmenlikten vazgeçilmelidir.

Ek gösterge düzenlemesi tüm kamu 

görevlilerini kapsamalıdır

Kamu personel sisteminde ülkesine ve milletine 

hizmet eden diğer unvanlardaki kamu görevlile-

rinin de ek gösterge beklentilerini karşılayacak, 

ek gösterge kaynaklı mağduriyetleri giderecek, 

çalışma barışını ve iş huzurunu sağlayacak şekil-

de bütün kamu görevlilerini kapsayacak bir ek 

gösterge çalışması yapılmalıdır.
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Görevde yükselme ve unvan değişikliği takvimi 

bir an önce yayımlanmalıdır

Memur ve hizmetliler başta olmak üzere, Genel 

İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı, 

Yardımcı Hizmetler Sınıfı ve diğer hizmet sınıfla-

rında yer alan eğitim çalışanlarının liyakat ve ka-

riyer ilkeleri çerçevesinde mesleki ilerlemelerini 

sağlayan en önemli araçlardan biri olan görevde 

yükselme ve unvan değişikliği sınavları konusun-

da Bakanlık somut adım atmalı, sınav ve atama 

takvimi, Bakanlık çalışma takvimine alınarak be-

lirsizlik giderilmelidir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, yarıyıl tatilinin öğrencile-

rimiz için bir dinlenme dönemi olmasını temenni 

ediyor;eğitim çalışanlarına, salgının gölgesinde 

geçen eğitim-öğretim dönemi için verdikleri 

emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. 

Meslek kanunu önemli bir adım 
olmuştur, ancak beklentilerin 
tamamını karşılamamıştır

04/02/2022

Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi, TBMM Genel 

Kurulu’nda kabul edilmiştir. Kanun, kariyer ba-

samaklarının yeniden hayata geçirilmesi, uzman 

ve başöğretmenlere ücret ve ilave derece artışı 

getirilmesi, adaylık sürecindeki yazılı sınavın kal-

dırılması, öğretmenlere 3600 ek gösterge veril-

mesi gibi önemli özlük hakları ihtiva etmektedir. 

Bu yönüyle kanun bu üç konuda öğretmenle-

rimizin beklentilerini ve Eğitim-Bir-Sen’in top-

lu sözleşme masasına taşımış olduğu talepleri 

karşılamıştır. Ancak kanun, ne yazık ki, ‘meslek 

kanunu’ olarak nitelendirilmeyi hak edecek içe-

rikten yoksundur. 

Kanuna göre öğretmenlik, aday öğretmenlik dö-

neminden sonra ‘öğretmen’, ‘uzman öğretmen’ 

larına kurban edilmemelidir. Bu sorunun kökten 

çözümü için okul bazlı ödenek tahsis edilmeli, 

personel dışı cari harcamaların yönetilmesi için 

ödeneklerin doğrudan okul yönetimleri tarafın-

dan kullanılması sağlanmalı; okulların temizlik ve 

güvenlik personeli ihtiyacı bir an önce karşılan-

malıdır. 

Öğretmen atama ve yer değiştirme süreçleri 

mağduriyete neden olmamalıdır 

Öğretmen atama ve yer değiştirme iş ve işlem-

lerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sekteye 

uğratacak düzeydeki eksiklikler, mevzuattaki 

yetersizlikler, öğretmenlerin yer değişikliği ta-

leplerinin karşılanamamasına, mağdur olmala-

rının yanı sıra çalışma barışının bozulmasına ve 

motivasyon kaybına neden olmaktadır. Deza-

vantajlı ve elverişsiz şartların hüküm sürdüğü 

yerleşim yerlerinde görev yapan eğitim çalışan-

larına yönelik gönüllülüğü esas alacak tedbirle-

rin alınması, rasyonel atama ve yer değiştirme 

sistemlerinin kurulması, eğitimcilerin en büyük 

beklentilerindendir. 

Genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler 

sınıfı çalışanlarının mali ve özlük hakları 

iyileştirilmelidir

Eğitimin kalitesi için ter döken memur ve hiz-

metli çalışanlarımızın mali ve özlük hakları iyi-

leştirilmelidir. Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında 

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler 

Sınıfı, Yardımcı Hizmetler Sınıfı ve diğer hizmet 

sınıflarında çalışanların eğitim-öğretim hizmeti-

nin aksamadan en etkin şekilde yürütülmesi için 

emek sarf ettiği gerçeği görülmelidir. Bu çer-

çevede, hazırlık ödeneği, öğretmenlerle birlikte 

eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde 

emek sarf eden Millî Eğitim Bakanlığı’nın merkez 

ve taşra teşkilatı kadrolarında görevli tüm hiz-

met sınıflarındaki eğitim çalışanlarına da öden-

melidir. 
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ramı ve Adaylık Değerlendirme Komisyonu’nun 

oluşumu ve aday öğretmenlik sürecine ilişkin 

diğer usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarı-

lacak yönetmelikle düzenlenecek. 

Aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az 10 

yıl hizmeti bulunanlardan mesleki gelişime yö-

nelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen 

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı’nı ve mes-

leki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için 

öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış, kade-

me ilerlemesinin durdurulması cezası bulunma-

yan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için 

yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilecek. 

Uzman öğretmenlik unvanı için yapılacak yazılı 

sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayıla-

cak. 

Uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bu-

lunan ve kademe ilerlemesinin durdurulması 

cezası olmayan uzman öğretmenlerden mesleki 

gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere 

düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programı’nı 

tamamlamış olan ve mesleki gelişim alanlarında 

başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları ta-

mamlayanlar başöğretmen unvanı için yapılacak 

yazılı sınava başvuruda bulunabilecek. Yazılı sı-

navda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. 

Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar, uzman 

öğretmen unvanı için öngörülen doktora eğiti-

mini tamamlayanlar ise başöğretmen unvanı için 

öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak. 

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı 

alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir 

derece verilecek. 

Halen uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı-

nı haiz olanlar bu haklardan yararlanacak. 

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış 

olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten 

ve ‘başöğretmen’ olmak üzere üç kariyer basa-

mağına ayrılacak.

Aday öğretmenler, güvenlik soruşturması ve ar-

şiv araştırması sonrasında öğretmenliğe atana-

bilecek, ki aslında Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe 

giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv 

Araştırması Kanunu’na göre öğretmen atamala-

rında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması 

yapılması zorunludur. 

Adaylık süresi bir yıldan az, iki yıldan çok olama-

yacak. Bu süre içerisinde zorunluluklar dışında 

aday öğretmenlerin görev yeri değiştirilemeye-

cek. Aday öğretmenler, eğitim ve uygulamadan 

oluşan Aday Öğretmen Yetiştirme Programı’na 

tabi tutulacak. Aday öğretmenlerden adaylık sü-

reci sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonu 

tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda 

başarılı olanlar öğretmenliğe atanacak. 

657 sayılı Kanun’da yer alan hüküm meslek kanu-

nuna alınmak suretiyle adaylıkta aylıktan kesme 

veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası 

alanların görevine son verilmesi hükmü aday öğ-

retmenler yönünden yeniden ifade edilmiştir. 

Aday öğretmenlerden atanma niteliklerinden 

herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılan-

ların, adaylık süresi içinde atanma şartlarından 

herhangi birini kaybedenlerin, adaylık sürecinde 

aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin dur-

durulması cezası alanların, aday öğretmenler 

için öngörülen Aday Öğretmen Yetiştirme Prog-

ramı’na mazeretsiz katılmayanlarla bu program 

sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonu’nca 

yapılacak değerlendirmede başarısız olanların 

görevine son verilecek ve bunlar 3 yıl süreyle 

öğretmenlik mesleğine alınmayacak. 

Aday öğretmenlerin adaylık sürecinde yetiştiril-

melerine esas Aday Öğretmen Yetiştirme Prog-
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nunda yer almaması, kanunun en büyük eksik-

liklerinden biridir. 

Öğretmen istihdamında mülakat uygulaması 

garabeti sürüyor 

Öğretmen adayının mesleki bilgi ve mesleki 

yeterlik düzeyini ölçmeyi öncelemeyen, adayın 

öğretmenlik mesleğine uygunluğunu ve yetkin-

liğini değerlendiremeyen, öğretmen yeterlilikle-

rinin ve eğitim-öğretimin niteliğinin artırılmasına 

herhangi bir katkısı bulunmayan mülakat usulü-

nün kanunla kaldırılmamış olması büyük bir ek-

sikliktir. 

Eğitim kurumu yöneticiliği münhasıran ele 

alınmamıştır 

Okul yönetiminin eğitim-öğretim hizmeti ve 

öğretmenlik mesleğiyle olan zorunlu ve gerekli 

bağlantısına rağmen, eğitim kurumu yöneticili-

ğinin yasal bir statüye kavuşturulma imkânı göz 

ardı edilmiş, kanunda eğitim kurumu yöneticiliği 

ve yöneticilerine ilişkin hükümlere yer verilme-

miştir. 

İstihdamda güçlük çekilen yerlerde teşvik 

uygulaması kanunda yer almamıştır 

Öğretmen istihdamında zorluk çekilen veya gö-

rev sürelerinin ülke ortalamasının altında kaldığı 

kalkınmada öncelikli/az gelişmiş bölgelerde gö-

rev yapan öğretmenlere ilave tazminat ödemesi 

yapılması konusu kanunda yer almamıştır. 

Ödül ve disiplin hükümlerinin kanunda yer 

almaması eksikliktir 

Öğretmenlik mesleğini ilgilendiren disiplin hü-

kümleri, 657 sayılı Kanun’da yer alan genel disip-

lin hükümlerinden farklı olarak meslek özelinde 

ele alınmamış, (örneğin, 2547 sayılı Kanun’un 53. 

sonra uzman öğretmen veya başöğretmen un-

vanı için başvuruda bulunabilecek. Öğretmenlik 

mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye iliş-

kin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarıla-

cak yönetmelikle düzenlenecek. 

Kanunla, uzman öğretmenlere ödenen eğitim 

öğretim tazminatı yüzde 20’den yüzde 60’a, ba-

şöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı 

ise yüzde 40’tan yüzde 120’ye yükseltildi. 

15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak 

üzere, öğretmenlerin ek gösterge oranlarında 

600 puan artışa gidilmiştir. Birinci dereceli kad-

roda görev yapan öğretmenlerin ek göstergeleri 

3600’e çıkarılmıştır. Ek gösterge, ikinci derece-

de bulunan öğretmenler için 3000, üçüncü de-

recede bulunanlar için 2200 olarak belirlenirken, 

dördüncü derece için 1600, beşinci derece için 

1300, altıncı derece için 1150, yedinci derece için 

950, sekizinci derece için 850 olacak. 

TBMM’de kabul edilen kanun, bir meslek kanu-

nu olmaktan ziyade 1739 sayılı Millî Eğitim Te-

mel Kanunu’nun (adaylık süreci ile kariyer basa-

maklarını ve öğretmenliği tanımlayan) 43 ve 45. 

maddelerinin özüne dokunulmaksızın yeniden 

yazılmasından ibarettir. Kanun, bu hâliyle ciddi 

eksiklikler içermekte; öğretmenlik mesleğini sa-

dece bazı yönleriyle ele alması, Yükseköğretim 

Personel Kanunu, Hâkimler ve Savcılar Kanunu 

gibi muadil düzenlemelerin çok gerisinde kal-

masına sebep olmaktadır. 

Sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılmaması 

sorunları devam ettirecektir 

Anayasal hakları ihlal ettiği kadar öğretmenler 

arasında tepki çeken ve kamuoyu nezdinde yıp-

ratıcı niteliği bulunan sözleşmeli öğretmenlik 

uygulamasının kaldırılmasına ve kadrolu öğret-

menliğin esas alınmasına dair bir hükmün ka-
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tim Bakanlığı kadrolarındaki öğretmenler göze-

tilerek kaleme alınmış, özel öğretim kurumların-

da çalışan veya diğer kamu kurumlarında görev 

yapan öğretmenlere yönelik hiçbir düzenleme 

içermemiştir. Bu yaklaşım, hem eksikliktir hem 

de ayrımcılıktır. 

Netice itibarıyla Meclis’te kabul edilen kanun, 

öğretmenlerin güncel taleplerinin bazılarını kar-

şılaşmış olmakla yerinde olsa da, öğretmenlik 

mesleğini sadece belli boyutlarıyla ele almakta, 

öğretmenlerin beklentilerini topyekûn karşıla-

maktan uzak kalmakta; bir milyonu aşkın öğret-

menin hak, yetki, görev ve sorumlulukları nokta-

sında bir meslek kanununda olması gerekenleri 

kapsamamaktadır. Kanun, bu hâliyle eksiktir ve 

içeriğinin bir meslek kanunu olarak adlandırıl-

maya uygun şekilde öğretmenlerin hak, yetki ve 

sorumlulukları ekseninde ilave düzenlemelere 

ihtiyaç vardır. 

Katliamları unutmak tarihten ibret 
almamaktır 

25/02/2022

26 Şubat 1992’de Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 

Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasına 

Ermeniler tarafından yapılan saldırıda yüzlerce 

masum insan katledilmişti. Acılar dinmedi, katil-

lerden hesap sorulmadı. 

Dünyanın özellikle bazı bölgelerinde artık sıra-

danlaşan bu katliamları unutmamak, unutturma-

mak, canilerin ve katillerin vicdanlardaki yerini 

tarif etmek insanlığa karşı önemli bir sorumlu-

luktur. 

Sendika olarak, dünyanın neresinde olursa ol-

sun, tüm masumların acısını acımız bildik; zulme 

uğrayan kim olursa olsun, hakkını, hukukunu sa-

vunduk. Hocalı başta olmak üzere, her katliamı, 

maddesinde akademik personel yönünden dü-

zenlenen disiplin hükümlerine benzer) münhası-

ran mesleğe özgü disiplin hükümlerine yer veril-

memiştir. Bütün meslek mensuplarını kapsayan, 

eşit, adil, ölçülebilir ve uygunluk denetimine el-

verişli, münhasıran Bakanlık merkez ve taşra teş-

kilatının yetkilendirildiği bir ödül ve başarı/üstün 

başarı belgesi sürecinin bulunmaması eksikliktir. 

Öğretmenleri şiddete karşı koruyacak 

hükümlere yer verilmemiştir 

Eğitimi tehdit ve tahdit edecek boyuta varan 

okullarımızda meydana gelen şiddet olaylarını 

önleyecek, eğitim çalışanlarını şiddetten koru-

yacak hukuki ve idari düzenlemeler bu kanun 

kapsamında ele alınmalıydı. 

Ücretli öğretmenlik bir istihdam modeline 

dönüştürülmemelidir 

Ücretli öğretmenliğin bir istihdam biçimi olmak-

tan çok emeğin istismar biçimi hâline dönüştü-

ğü bir ortamda ücretli öğretmenliğin, meslek ka-

nunuyla kaldırılmaması kabul edilemez. Ücretli 

öğretmenlik kaldırılmayacak ise arızi durumlar 

nedeniyle zorunlu bir istihdam yolu olarak kul-

lanılması da gözetilerek en azından ‘ücretli öğ-

retmenlerin, dengi kadrolu öğretmenlerin ücret 

seviyesinde bir aylık ücret almaları ve fiili çalış-

maları ne olursa olsun sosyal güvenlik primleri-

nin aylık 30 gün üzerinden ödenmesi’ şeklinde, 

sosyal devlet ilkesi ekseninde bir düzenleme ne 

yazık ki yoktur. 

Özel sektörde çalışan öğretmenler düzenleme 

kapsamına alınmamıştır 

Öğretmenlik, sadece kamu kurumlarında icra 

edilen bir meslek olmamasına, ülkemizde büyük 

ölçekli bir özel öğretim kurumları ağı faaliyet 

göstermesine rağmen, kanun yalnızca Millî Eği-
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28 Şubat darbesinin izleri silinmelidir

28/02/2022

Darbe, toplumları ve ülkeleri kontrol altında tut-

mak için geliştirilen emperyalist bir mekanizma-

dır. 

28 Şubat, emperyalist düzenek olma vasfını bü-

tün yönleri ve yöntemleriyle ortaya koyması, 

baskı, dayatma, zulüm bağlamında sınır tanıma-

ması yönüyle ‘postmodern darbe’ olarak tanım-

lanması gibi özellikleriyle önceki darbelerden 

farklıdır. 

25 yıl önce yapılan, insan hakları, düşünce ve 

demokrasi tarihimizde bir kara leke olarak anı-

lan/anılacak olan bu darbeyle, ülkenin maddi ve 

manevi kaynaklarının yok edilerek milletin dize 

getirilmesi amaçlanmış; hayatın her alanında, 

ancak kaba sömürgecilerin işgalinde yaşanacak 

zulüm ve baskı düzeni egemen kılınmıştır. 

28 Şubatçı ihanet şebekesi, asker, yargı, siyaset, 

medya, iş çevreleri ve kimi sözde sivil toplum 

kuruluşlarındaki iş birlikçileri ile bir dizi yasa dışı 

ve gayrimeşru uygulamayı zorbaca dayattılar. O 

gün milletimizin bin yıl boyunca tarihe ve nesil-

ler boyu ruhumuza kök salmış yerli ve millî de-

ğerlerine açıktan savaş açılmıştır. Millet iradesi-

nin özgür seçimle iktidara getirdiği hükûmetin 

yürütme hakkı gasbedilmiş, demokrasi yara al-

mış, fikir özgürlüğü ayaklar altına alınmış, eko-

nomi çökertilmiş, banka kasaları boşaltılmış, ha-

zine soyulmuş, milyonlarca insanımız inancından 

ve düşüncelerinden dolayı fişlenmiş, taciz edil-

miş, hakarete uğramış, sorgulanmış, yargılanmış, 

binlerce kişinin işine son verilmiş, özetle ülke ve 

millet her bakımdan mağdur edilmiştir. Darbe-

nin, siyasal iktidarın ülkeyi her alanda düzlüğe 

çıkarmaya başladığı bir dönemde tezgâhlanma-

sı çok manidardır. 

‘unutulan katliam tekrarlanır’ bilinciyle yıl dönü-

münde vicdanlara bir çağrı olarak gündemimize 

aldık. Katliamları, bunları planlayan canileri ve 

katilleri, sıradanlaştıranları ve olağan görenleri 

hep kınadık, lanetledik. Bu saldırıları gerçekleş-

tiren Ermenistan’ın, işgal altında tuttuğu Kara-

bağ’dan kayıtsız şartsız çekilmesini her fırsatta 

ifade ettik. 

Politik algı ve oyunlarla yaşanan acıları oldubit-

tiye getirip, zulmü payidar kılmaya çalışanlara, 

hakkın ve adaletin bilfiil 44 gün süren kararlı kar-

şı koyuşu ile hadleri bildirilmiş, 30 yıl süren has-

ret ve hicrandan sonra Hocalı’nın intikamı alın-

mış, Karabağ özgürlüğüne kavuşmuştur. Erme-

nistan ve Ermeniler üzerinden siyaset üretmeye 

çalışan derin lobiler de dâhil, örgütlü işgalin mü-

sebbibi kadrolar, ilahi adaletin tecellisiyle kendi 

düzenlerini, istikrarını bile sağlayamaz duruma 

düşmüştür. 

Karabağ’ın işgalinden özgürleşmesine kadar ge-

çen süreç herkes tarafından ibretle incelenerek 

ders çıkarılmalı, bölge barışı için hangi sebeple 

olursa olsun, öldürmeye dayalı bir asabiyet veya 

düşmanlık terk edilmeli, yerine birlikte var olma 

ve yardımlaşma iradesi tesis edilmelidir. Dün-

yanın, bu hassasiyetleri taşıyan, işgal eden ve 

masumların katledilmesinden medet ummayan 

siyasetçiye ve devlet aklına ihtiyacı var. 

Zalime anlayış göstermek, mazluma zulmü payi-

dar kılmaktır. Seyirci kalınacak her zulüm bir gün 

dönüp seyircisini de vuracaktır. Hiçbir ülkenin 

saldırıya uğramamasını, işgal edilmemesini, em-

peryalist emellere kurban edilmemesini temenni 

ediyoruz. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, tarih boyunca yapılan 

tüm katliamları lanetliyoruz. Hocalı başta olmak 

üzere, katliamları hatırlatmaya devam edeceğiz. 

Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını paylaşıyor, 

şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. 
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cıların milletin verdiği imkânları istismar ederek 

elde ettikleri kirli güç ve bu kirle inşa ettikleri 

kibir kuleleri; milletin ortaya koyduğu emsalsiz 

direnç ve Anadolu’yu medeniyet coğrafyasının 

umudu hâline getiren kadim bilinçle bizzat mil-

let tarafından yerle yeksan edildi. Millet; hem 

sorumluluk hem de iradeyi ele aldı. Sonrasın-

da ise darbecilere ve vesayetçilere yargı eliyle 

yaptıklarının hesabını sordu. Vesayet düzeneği 

ve düzenlemeleri ortadan kaldırıldı, düzeneğin 

faillerinden 21’i müebbet hapisle cezalandırıldı. 

Haksız yere ihraç edilenlerin, istifaya zorlananla-

rın göreve yeniden başlamalarına, açıkta geçen 

süreleri çalışmış gibi sayılmalarına, başörtülü 

olarak görev yapmalarına yönelik düzenlemeler 

yapıldı. Güne ve yarına dair sorunlar giderildi, ne 

var ki, geçmişteki kayıplar giderilmedi, vesayet 

döneminin verdiği zararlar tazmin edilmedi. 

28 Şubat’ın mağdurlarının haklarını tahkim, hu-

kukunu tanzim ve zararlarını tazmin etme irade-

si adaletin, inancın, izanın, ahlakın ve hukukun 

gereğidir. Bu irade, 28 Şubat’ın faillerini mahkûm 

etme iradesinden daha az önemli değildir. Ada-

letsizliği bitirecek, adaletin varlığını hissettire-

cek, vesayet mağdurlarının, 28 Şubat mazlum-

larının hukukunu inşa edecek, haklarını ihya, iti-

barlarını iade, zararlarını tazmin edecek kararlar, 

kararnameler, kanunlar yürürlüğe koymak maz-

lum ve mağdurlara karşı borcumuz, tarihe ve 

geleceğe karşı ortak sorumluluğumuzdur. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, millet iradesini yok sayan 

her türlü girişimi bir kez daha kınıyoruz. Ülkemi-

zi dün 28 Şubat’ın yerli yabancı şer ortaklarına, 

onların karanlık emellerine asla teslim etmedik, 

bugün de yarın da teslim etmeyeceğiz. 

Postmodern darbeyi yapanlar, çok aşağılık bir 

uygulamayla yargıyı, medyayı, siyaset ve sivil 

toplum kuruluşlarını silah gibi kullanmıştır. Bri-

finglere göre karar veren yargı, talimatla manşet 

atıp gündem belirleyen medya, kimi sözde sen-

dikalar da dâhil varoluş kaynak ve amaçlarına 

ihanet eden sivil toplum örgütleri, millî iradeye 

kurulan komplonun en büyük destekçisi ve suç 

ortakları olmuştur. Keyfî uygulamalarla, zorba-

lıklarla sürdürülen toplum mühendisliğinin millî 

değerlere düşmanlığının, başörtüsü yasağı ve 

eğitime operasyon üzerinden hâkim kılınmaya 

çalışılması düşündürücüdür. Bu gerekçeyle üni-

versitelerde başörtülü kızlar ikna odalarına alın-

dı, turnikelerden geri çevrildi, eğitim hakları elle-

rinden alındı. Kur’an kursları, vakıfların faaliyeti 

yasaklandı. Sekiz yıllık kesintisiz zorunlu eğitime 

geçildi. İmam hatiplere düşmanca tavırlar alındı, 

katsayı uygulamasıyla bu okullarla birlikte mes-

lek liselerinin önü kesildi. 

Sendika olarak, kendilerini milletin ve iradesinin 

üstünde görenleri, milletin tanklarını ‘demokra-

siye balans ayarı’ çekmek için kullananları millet 

düşmanı ve emperyalist uşağı olarak kodladık. 

Postmodern darbeye, mevzuatına, uygulamala-

rına ve müktesebatına karşı her zeminde müca-

dele ettik. Bu mücadelenin sivil toplum olmanın, 

emek mücadelesi vermenin yüklediği doğal so-

rumluluklar olduğunu kabul ettik ve bu gerçeğin 

altını çizdik. 

O dönemde ikna odaları kuranları, üniversite 

kapılarına turnike koyduranları, başörtülü kızla-

rımıza şiddet uygulayanları, cuntanın yanında ve 

emrinde hazır olda durup millî iradeye, demok-

rasiye ve hürriyete yönelik taciz suçlarına ortak 

olanları unutmadık, unutmayacağız, unutturma-

yacağız. 

Bugünden geçmişe bakıldığında, ‘bin yıl süre-

ceği’ iddiasıyla millete namlu doğrultan cunta-
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Kadın ve erkek arasında eşitliği bozacak, hukuku 

yıkacak, adaleti yok edecek, onları önce biyolo-

jik kimliğinden, sonra sosyal rolünden uzaklaştı-

racak her türlü söylem ve proje, telafisi mümkün 

olmayan yıkımlar getirecektir. 

Fıtri olanı korumak, varoluşun doğasını koru-

maktır. Ne erkek ne kadın, haz köleliğinin objesi 

olmamalıdır, hiçbir güç buna rıza göstermeme-

lidir. Kadın da erkek de hayatın eşit ana ögesi, 

kurucusu ve koruyucusudur; aslolan, karşılıklı 

hukuk ve hukukun doğurduğu sorumluluklardır. 

İnsana değer katacak, medeniyet değerlerimi-

zi koruyup yüceltecek bir gelecek, ancak emek 

veren kadının hakkını alması, ailenin ayakta 

tutulması ve toplumsal yapının korunmasıyla 

mümkündür. Kadınların, iş ve aile hayatı arasın-

da sıkışıp kalmadan, üreten ve çocuk yetiştiren 

kadın rollerinden birini diğerine feda etmeden 

hayatlarını sürdürmeleri sağlanmalıdır. Güçlü 

kadın, güçlü aileyi; güçlü aile ise güçlü toplumu 

meydana getirir. Bu bilinçle hareket edilmeli; 

toplumsal dokuyu koruyan, çalışma hayatında 

üreten kadınlarımıza hak ettikleri değer bir gü-

nün değil, her günün konusu olmalıdır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak,8 Mart Dünya Kadınlar 

Günü, sadece bir kutlama günü olarak kalmama-

lı; bir değeri ve değerleri anlama, hakkını teslim 

etme, emeğinin karşılığını esirgememe konu-

sunda bir bilinç tazeleme günü olarak da değer-

lendirilmelidir. 

İstiklal Marşı, kurtuluş 
mücadelemizin özlü ifadesidir 

11/03/2022

İstiklal Marşı, milletimizin canı ve kanı pahasına 

imanından, kardeşliğinden, adaletten, onur, izzet 

ve özgürlüğünden vazgeçmemek üzere karar 

Güçlü kadın, güçlü bir geleceğin 
habercisidir

07/03/2022

Kadın, aileden başlayarak toplumun tüm kat-

manlarının taşıyıcı unsuru, nesiller yetiştiren 

mürebbiyesi, çalışma hayatının önemli aktörü-

dür. Bir insan olarak hayatımızın her dönemini 

farklı rollerle kuşatan kadınlarımızın toplumsal 

konumunu örselemeden, saygınlığını muhafaza 

ederek hakkını teslim etmek sağlıklı bir toplum-

sal yapının olmazsa olmazıdır. Kadınlarına değer 

vermeyen, hakkını esirgeyen, emeğini görmez-

den gelen toplumlar büyük sosyal yaralara dü-

çar kalır, zillete düşer. 

Bir medeniyetin büyüklüğünün en önlemli gös-

tergelerinden biri, kadına bakış açısıdır. Bizim 

medeniyetimizde tarihin her döneminde kadın-

larımız hayatın her alanında yer almış, toplum 

kendi içinden tarih yapıcı örnek şahsiyet niteli-

ğinde kadınlar çıkarmıştır. 

Bizim inancımız, kız çocuklarını hor gören, diri 

diri toprağa gömen cahiliyeyi yıkmış, kadını baş 

tacı yapmış, ‘Cennet annelerin ayaklarını altında-

dır’ diyerek kadınları yüceltmiş, onlara ne kadar 

değer verdiğini ortaya koymuştur. 

Batılılaşma ve sanayileşmeyle birlikte kapitalizm 

her şeyi esir alarak değersizleştirdiği, kendisi için 

kullanışlı bir nesneye dönüştürdüğü gibi, kadın-

lığı ve kadınlara bakış açısını da yozlaştırmıştır. 

Anne olmak ile kariyer yapmak karşı karşıya ge-

tirilmiş, ekonomi ve aile hayatı arasında açmaz-

lar üretilmiş, toplumun öznesi olan kadınlar ka-

pitalizmin nesnesi olmaya zorlanmıştır. Toplum-

sal cinsiyet adı altında her türlü serbestlik güya 

özgürlük olarak sunulmuş, bir milleti ayakta tu-

tan ana sütunları yıkacak projeler geliştirilmiştir. 
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sınırlı değildir. İstiklal Marşı, bütün zalimlerine 

karşı direnmenin, tek dişi kalmış canavarlara hak 

ettiği dersi vermenin, millete güvenmenin sem-

bolik, özlü öğretisini, hayat, insan ve medeniyet 

tasavvurunu, ahlaki ilkelerini içeren veciz bir me-

tindir.

Bugün çevremizde kurgulanıp sahnelenen ve 

Türkiye’nin bekasını da tehdit eden sıcak geliş-

meler, İstiklal Marşımızı onu yazdıran bilinç sevi-

yesi ve yoğunluğu ile yeniden yaşamayı zorunlu 

kılmaktadır. Özellikle millî birlik ve bütünlüğümü-

zün içeriden ve dışarıdan saldırı altında olduğu 

dönemlerde iman ve istiklal ateşini tutuşturan 

ruh, daima millet onurunun şaşmaz istikameti 

olmaya devam edecektir. 

İstiklal Marşı tekrardan yazılacak değildir. Ancak 

kendisine zincir vuracak çılgınlar karşısında kük-

remiş sele dönüşüp dağları yırtarak bendini aşa-

cak bu millet, bağımsızlığı ve onuru için kurtuluş 

savaşında ne yaptıysa aynısını tekrar yaşayacak 

ve yaşatacaktır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, millî mutabakat metnimiz 

olan İstiklal Marşı’nın TBMM’de ‘Millî Marş’ olarak 

kabul edilişinin 101. yılında, istiklal şairimiz Meh-

met Akif Ersoy’u ve şehitlerimizi rahmetle yâd 

ediyoruz. 

Çanakkale, emperyalist birliklere 
karşı imanla direnenlerin zaferidir

17/03/2022

Milletimizin hafızasına ‘hürriyet’ olarak kazınmış, 

millî ruhumuza ‘istiklal’ olarak işlemiş, örnek bir 

kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferi’nin 

107. yılını aynı inanç ve şuurla idrak ediyoruz. 

Kendi batıl medeniyetlerinin dışında kalan her-

kesi sömürge yapmak isteyen emperyalistler, 

kıldığı bir varoluş manifestosu, bir millî muta-

bakat metnidir. Milletimizin binyıllık destanının 

özlü ve sözlü ifadesi, tarihin derinliğine yazılmış 

temel varoluş yasası olan İstiklal Marşımızın ka-

bulünün 101. yılını aynı bilinçle idrak ediyoruz. 

Kurtuluş savaşının sıcak günlerinde, Sakarya 

Meydan Muharebesi’nin top seslerinin Anka-

ra’dan duyulduğu bir zamanda; milletimizi tarih 

sahnesinden silmeyi amaçlayan emperyalist iş-

gal ve saldırılara karşı destansı bir direnişin, kur-

tuluşun, kuruluşun habercisi olacak, ordumuza 

ve milletimize manevi bir güç aşılayacak, ona 

mazisini, kendisini ve değerlerini hatırlatacak bir 

marş yazılması kararlaştırılmıştı. 

Mehmet Akif Ersoy, milletin değerleriyle kendi 

ahlakını birleştirmiş, ömrü boyunca esarete, ce-

halete, haksızlığa, hukuksuzluğa, tefrikaya karşı 

imanın, ahlakın ve istiklalin mücadelesini vermiş 

müstesna bir şahsiyet olarak yarışmaya katıldı. 

724 eser arasından Mehmet Akif Ersoy’un ‘İs-

tiklal Marşı’ isimli eseri, TBMM’nin 12 Mart 1921 

tarihindeki oturumunda yüksek sesle okundu ve 

alkışlar arasında oy birliği ile kabul edildi. 

‘Korkma’ diye başlayan dizeler, yeni bir dirilişin, 

doğruluşun ilan ve müjdesi olarak her yana yayı-

lacak millete güç, askere cesaret verecektir kısa 

zamanda. İstiklal Marşı yazmak demek, iman 

için, onur için, gelecek nesiller için kan, ölüm, 

ateş denizinden geçmeyi göze almak ve geç-

mek demektir. İstiklal Marşı yazmak demek, ço-

cuklarımızın yarını için bugünümüzü, hayatı için 

hayatımızı feda etmekte tereddüt etmemektir. 

Gerektiğinde bir hilal uğruna güneşler batırmak-

tır.

Yüzyıldır ay yıldızlı bayrağın ses ve söz formu 

olmuş İstiklal Marşı, bizim için sadece törenlerde 

okunan ulusal bir şiir değildir. Değeri, yazıldığı 

dönemin konjonktürel anlam ve anlamalarla da 
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Çanakkale, maddeye karşı maneviyatın, ırkçılı-

ğa karşı insanlığın, barbarlığa karşı medeniye-

tin, zulme karşı adaletin, zorbalığa karşı onurun, 

asaletin, izzetin, sabrın, duanın, dayanmanın za-

feridir. Çanakkale, millet olmanın, bir ve bütün 

olmanın, kardeşçe direnmenin zaferidir. Çanak-

kale, tarihe kanımızla yazdığımız bir kahramanlık 

destanı olmasının yanı sıra, özgürlük aşkını ruhu-

muza kazımanın da savaşıdır. 

Bir medeniyetin sorumluluğunu yüklenmiş ruhu-

muzun temel değerlerini besleyen bütün bu ya-

şanmışlıklar, dün olduğu gibi, bugün de bizlere 

ilham ve güç vermektedir, yarın da vermeye de-

vam edecektir. Çanakkale Zaferi, bütün mazlum 

milletlere örneklik teşkil eden tarihsel bir dönüm 

noktası olmuştur.

Eğitim-Bir-Sen olarak, Çanakkale destanını ve 

ruhunu eğitimle çocuklarımıza en iyi şekilde an-

latmak ve aktarmak; dünü anlamalarını, bugünü 

kavramalarını, geleceğe bu bilinçle yürümelerini 

sağlamak en önemli vazifelerimizden biridir. 

Çanakkale Zaferi’nin 107. yılında, vatanımızda 

onurlu, özgür bir şekilde yaşamamızın bedelini 

canlarıyla ödeyen, Çanakkale’yi geçilmez kılan 

şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. 

Millet iradesinin kalesi, 
bağımsızlığımızın adresi Meclisimiz 
102 yaşında 

22/04/2022

23 Nisan 1920’de dualarla açılan bağımsızlık mü-

cadelemizin, özgür yaşama azmimizin sembolü 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 102. Yılını idrak 

ediyoruz. Tarihin hiçbir döneminde esareti asla 

kabul etmemiş, her zaman hür yaşamış, istikbali-

ni istiklalde görmüş bir milletin iradesinin temsili 

olan Meclis, istiklal bilincinin de yegâne adresi-

dir. 

hasta adam olarak gördükleri devletimizi bir çı-

karmayla aşmak, vatanımızı bölmek, milletimizi 

boyunduruk altına almak için yeryüzünün birçok 

noktasından topladığı askerle Çanakkale önleri-

ne dayandı. Buna karşılık, tarih boyunca imanın-

dan aldığı güçle misyonunu hiçbir zaman kay-

betmeyen milletimiz, bağrından çıkardığı vatan 

evlatlarıyla kuşatmayı kırdı; zaferden oldukça 

emin görünen düşman donanmasını denizin de-

rinliklerine ve tarihe gömdü. Böylece varlığımı-

zın son savunma hattını temsil eden Çanakkale 

geçilemedi. Çanakkale’yi geçilmez kılan, kıtalar 

büyüklüğündeki cesur yüreğimizin bütün he-

sapları bozan direnci, imanı, kararlılığıydı. 

‘Çanakkale geçilmez’ demek, sadece o günün 

konjonktürel kararı değil, özgürlük ve vatan 

sevgisiyle yaşayan bir milletin varoluş şuuru ve 

yeminidir. Bu şuur ve imanla kızılca kıyameti 

andıran bir hercümerç içinde denizde ve kara-

da ölümüne yürütülen mücadele ve mücahede 

ile düşman gemileri, beslenen hain emeller, ha-

yallerle birlikte boğazın derin sularına gömül-

müştür. Zafer şenliği hazırlığı yapanlar, trajik bir 

ölüm ayini yapmak durumunda kalmıştır. 

Gelecek nesillerin istiklal ve istikbali için geri 

dönmeyi düşünmeksizin ‘cehennem olsa geleni, 

göğsünde söndüren’ ecdadımız, olağanüstü bir 

direnişle şehit ve gazi olarak varlığını vatanına 

ve milletinin onurlu bekasına armağan etmiştir. 

Çanakkale, istiklal savaşımızın önsözüdür. İfti-

harla kutladığımız Çanakkale Zaferi, zillet için-

de yaşamaktansa izzet içinde ölmeyi yeğleyen 

imanlı, onurlu kararlılığın, millet olarak esarete 

asla teslim olmayan ruhun zaferle sonuçlanan 

destanıdır. Çanakkale, zalim ve emperyalist güç-

lerin birleşik işgaline karşı, bütün mazlumların 

birleşip direnmesi, birleşik emperyalist saldırıya 

karşı inancın, onurun, insanlığın birlikte savun-

masıdır. 
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meydan muharebeleri, Çanakkale Zaferi, muhtı-

ralara karşı direniş, 15 Temmuz’da yazılan destan 

aynı azmin ve kararlılığın birer örneğidir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak,102 yıl önce, bağımsızlı-

ğımızın sembolü olan Meclisi açma iradesi gös-

teren kahramanlarımızı, vatan uğruna canlarını 

feda eden şehitlerimizi minnetle ve rahmetle 

yâd ediyor, tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyoruz. 

Bayramımız mübarek olsun 

01/05/2022

Rahmet, bereket, bağışlanma, arınma ve manevi 

huzur bilinciyle hayatımıza anlam ve güzellikler 

katan mübarek Ramazan ayını, sabır, sakınma, 

şükür, ibadet, dua ve dayanışmayla geçirmenin 

mükâfatı olan bayramımızı bir kez daha ulvi duy-

gularla idrak etmenin sürurunu yaşıyoruz. 

Hoşgörü, dostluk, kardeşlik, paylaşma, sevgi, 

saygı ve dayanışma gibi değerlerin hayatımızda 

canlılık kazanması bayramlarımızın bize bir ar-

mağanıdır. Bu ilahi armağanlar, toplumsal birlik-

teliğimiz ve milletçe varlığımız için eşsiz bir im-

kân ve fırsat olarak değerlendirilmelidir. 

Sıkıntılı bir süreçten geçen milletimize, dayanıl-

maz acılarla sınanan gönül coğrafyamıza,  türlü 

acılar ve sefalet içinde kendini tüketen insanlı-

ğa adalet, barış ve esenlik getirmesi temennisi 

ve duasıyla üyelerimizin, eğitim çalışanlarının, 

kamu görevlilerinin, milletimizin ve İslâm âlemi-

nin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyoruz. 

İstiklalini ve istikbalini başka güçlerin insafına ve 

inisiyatifine asla terk etmeyen milletimiz için 23 

Nisan 1920 önemli bir milattır. Millet Meclisi, özel 

bir programla 23 Nisan Cuma günü Hacı Bayram 

Camii’nde kılınan Cuma namazını müteakip ce-

maatle birlikte Kur’an ve dua okunarak açılmıştır. 

Millet ile Meclisi el ele, omuz omuza vermiş, tek 

vücut olmuştur. 

Milletimiz bu tarihte hür ve bağımsız yaşama 

iradesini Meclis’in şahs-i manevisinde kurum-

sallaştırmıştır. Bütün vesayet ve tahakkümleri 

reddederek ‘Hâkimiyet bilâkaydü şart milletin-

dir’ şiarıyla emperyalizme karşı mücadele veren 

millî irade, bağımsızlığını Meclis ile kökleştirmiş, 

tam bağımsızlık ilkesiyle kurulan Cumhuriyetin 

temellerini atmıştır. Millî egemenliğin mahiyet ve 

kudretini temsil eden Meclis ile milletin, ona da-

yanarak kurulan Cumhuriyet ile devletin bir kez 

daha tarihte tescili yapılmıştır. 

23 Nisan’ın çocuklara armağan ve emanet edil-

miş olması anlamlıdır. 23 Nisan’ın çocuklara ar-

mağan edilmiş bir bayram olması, geleceğe du-

yulan umudu ve güveni diri tutma ve büyütme 

anlamı içermektedir. Gelecekte Türkiye’yi omuz-

layacak, yönetecek olanlar bugünün çocukları 

ve gençleridir. Her alanda gelişmiş bir Türkiye’yi 

inşa etmek için şu an eğitim sürecinde olan ço-

cuklarımıza ve gençlerimize köklü duygular, me-

deniyet değerlerimizden beslenen idealler aşı-

lamalıyız. Gelecekteki Türkiye, fikrî, vicdanı hür, 

bedenen sağlıklı, araştıran, düşünen, öz güveni 

yüksek bugünün gençleri tarafından yaşanılır kı-

lınacaktır. 

Dün ve bugün, milletimiz, içerideki ve dışarıdaki 

vesayet odaklarının, millî iradeyi gasbetme, hak 

ve özgürlükleri engelleme girişimleri karşısın-

da irfani duruşuyla, meseleleri derinden gören 

bakış açısıyla gereğini yapmakta, millî iradeye 

sonuna kadar sahip çıkmaktadır. Kazandığımız 



BASIN AÇIKLAMALARI 320 | 321

tılarak bir imaja indirgenmek istenmektedir. Bu 

bozuk anlayışın neticesinde annelik inşa edici, 

yapıcı ve birleştirici toplumsal rolünden uzaklaş-

tırılarak, kapitalizmin sınırlarına hapsolmaktadır.

Bizim tarihimizin her evresinde anneler büyük 

rol üstlenmiştir. Savaşın da barışın da annesiz 

olmadığı bu topraklar kendi değerlerinden asla 

vazgeçmeyecektir. 

Bir toplumda iç huzurun ve iş huzurunun olma-

ması en çok annelik duygusunu zedelemekte, iç 

huzuru olmayan bir annenin ailesi yıpranmakta, 

bunun yoğunluğu artınca da tüm toplum tahrip 

olmaya doğru yol almaktadır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, hayatımızın her anın(d)

a emek veren annelerimizin çalışma hayatında 

çalışma şartlarının iyileştirilmesi, annelik duygu-

sunu örselemeden, annelik sorumluluğunu daha 

fazla yerine getireceği, işi ile çocuğu arasında 

vicdan muhasebesi yapmak zorunda kalmadan 

hizmet üreteceği bir çalışma hayatına ve hayat 

standardına sahip olması en önemli mücadele 

alanlarımızdan biridir.

Her yönüyle hayatımızda büyük önemi ve de-

ğeri olan, varlıkları bize güç veren, varlığımızın 

maharetli mimarları bütün annelerimizin Anne-

ler Günü’nü tebrik ediyor, kendilerine sağlık ve 

mutluluk diliyoruz. 

Bir milletin geleceği, iyi yetiştirilmiş 
gençliğidir

18/05/2022

19 Mayıs, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının, ba-

ğımsız yaşamayı karakter edinmiş bir milletle 

birlikte emperyalist işgalcilere karşı millî müca-

deleyi başlattıkları tarihî bir gündür. 19 Mayıs 

1919’da Samsun’da başlatılan, Anadolu’da mille-

Anne, varlığımızın en güçlü değeri 
ve dayanağıdır 

07/05/2022

Sınırsız fedakârlıklarla nesilleri yetiştiren, yüksek 

sorumluluk duygusuyla toplumu birleştiren, ai-

lenin temel direği, şefkatin, merhametin, iyiliğin 

timsali annelerimizin Anneler Günü’nü tebrik 

ediyoruz. 

Anne, neslin teminatı, talimin kaynağıdır. Eğitim, 

ailede anneyle başlar. Çocukluktan başlayarak 

duygumuzun, dilimizin, aklımızın ve kültürümü-

zün temellerini atan annelerimiz, nesilleri inşa 

ederek, toplumumuzun kaderini belirler. 

Ulvi varlığı, hayatımızdaki önemi ve toplumsal 

rolüyle müstesna bir yere sahip olan annelerimi-

zin hakkının teslim edilmesi ve kıymetinin bilin-

mesi için inanç ve medeniyet değerlerimiz anne-

liği her zaman yüceltmiş, ona karşı sorumluluk 

konusunda çok hassas kurallar koymuş, annele-

rini memnun etmeyen bir toplumun iflah olma-

yacağına dikkat çekmiş, İlahi adalet karşısında 

da bağışlanmayacağını vurgulamıştır. “Ana başa 

taç imiş, her derde ilaç imiş” sözü milletimizin 

anneliğe bakışını özetlemiştir. 

Ne var ki, tüm değerlerimize musallat olan ka-

pitalizm, annelik gibi ulvi bir değeri de kendi-

ne pazarlama metaı hâline getirmiş, pazarlama 

teknikleriyle içini boşaltmış, anneliği aşındırmak 

için her türlü arayüzü kullanmıştır. Bunu hayatın 

her alanına yaymaya; sinemadan dizi sektörüne, 

gazete manşetlerinden sosyal medyaya kadar 

anneliği kendi bağlamından kopararak kendine 

hizmet eder hâle getirmeye çalışmış ve çalış-

maktadır. 

Annelik, inanç değerlerimizden, kültürel ögele-

rimizden ve var olan geleneklerimizden kopar-
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enerjilerinden aldığımız ilhamla, başarılarımızın 

kökleşeceğine, zaferlerimizin taçlanarak sürece-

ğine olan inancımız tamdır. Bu şuur ve sorum-

lulukla, geleceği omuzlama gayreti ve heyecanı 

içinde olan gençlerimize de eğitim ordumuza da 

güveniyor, onlarla gurur duyuyoruz.

Bu vesileyle, kurtuluşu kuruluşla taçlandıran millî 

mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi rah-

metle, hürmetle anıyor; gençlerimizin ve milleti-

mizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 

Bayramı’nı tebrik ediyoruz. 

Ek gösterge çalışmasında 
eksiklikler giderilmeli, beklentiler 
karşılanmalıdır 

09/06/2022

Cumhurbaşkanı tarafından 2018 yılında dört un-

vana yönelik 3600 ek gösterge çalışmasının ya-

pılacağı sözü, Memur-Sen’in çabası ve iradesiyle 

5 milyon 300 bin kamu görevlisini ve emeklisini 

de kapsayan bir sonuç hâline dönüşmüştür. 

Ek gösterge düzenlemesinin sadece dört mes-

lek grubuyla sınırlanmamış olması önemlidir. 

Toplu sözleşme teklifimiz ekseninde ek göster-

ge artışının tüm kamu görevlilerini ve emekli-

lerini kapsayacak şekilde genişletilmesi, toplu 

sözleşme masasının işlevselliğini bir kez daha 

ortaya koymuştur. Tüm kamu görevlilerinin ek 

göstergesinin 600 puan artırılmış olması, her-

kesin ek gösterge düzenlemesinde bir şekilde 

kendini bulabilmesini sağlamıştır. Ek göstergesi 

olmayan kamu görevlilerinin de kapsama dâhil 

edilmesi, ilk günden beri dile getirdiğimiz teklif-

lerimizin karşılık bulduğunu göstermektedir. 

Ek gösterge artışının ayrıntılarını içeren hukuki 

düzenleme metnini henüz göremediğimiz için 

net bir tablo çizmek mümkün olmamaktadır. 

tin azim ve inancıyla dalga dalga büyüyen kurtu-

luş mücadelesi zafere ulaşmış, milletin topyekûn 

başarısı meclisin açılışıyla kurumsal bir güç ve 

iradeye dönüşmüş,1923’te Cumhuriyetin ilanıyla 

taçlanmıştır. 

19 Mayıs’ın anlamının ve öneminin şuurunda ol-

mak, tarihsel ideal ve iddialarıyla milletimizin 

bekasını hedef alan emperyalist kumpas ve sal-

dırıları fark edip onlara kararlı, inançlı ve hep bir-

likte karşı koymaya devam etmekle mümkündür. 

Millî irade ve egemenliğimiz üzerine oynanan 

kanlı, kirli oyunları boşa çıkarma ve medeniyet 

yarışında öne geçmeyi amaçlayan çabamızda, 

en hayati ve tarihî görev milletimizin ümidi, he-

yecanı, geleceği olan gençlere düşmektedir. Bir 

millet, geleceğini, iyi yetişmiş genç nesillerle ku-

rabilir. Milletin istiklal ve istikbalini teminat altına 

alacak bilinç, varlığından anlam ve amacından 

gafil olmayan uyanık bir nesil bilincidir. Bugün 

dünyanın birçok ülkesinde, amaçsızlığın, ideal-

sizliğin boşluğunda çırpınan gençliğin, müpte-

lası olduğu alışkanlıkların ölümcül sonuçlarıyla 

sadece kendini değil, insanlığın geleceğini tü-

ketiyor olması, modern dünyanın en ağır sorunu 

olarak devam etmektedir. 

Millî değerlerin yanı sıra, çağın gerektirdiği bil-

gi, beceri ve teknolojiyle donanmış gençlerimiz, 

ecdadımızın bedelini canları ve kanlarıyla öde-

yerek bizlere armağan ettikleri bu vatanı yarın-

lara daha güçlü değer ve donanımla taşımanın 

onurlu mesuliyetini, ruhlarının derinliğinde duy-

malıdır. Küresel başarılarıyla bütün insanlığa 

umut olmalarını arzuladığımız gençlerimize iyi 

bir eğitim fırsatı ve imkânı sunmak, asla ihmal 

edilmemesi gereken millî meseledir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, nitelikli bir eğitimle me-

deniyetimizin insan ve hayat değerlerinin ver-

diği güç ve gençlerimizin yarınlara taşan hayat 
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larının yeniden düzenlenmesi, makas aralığı-

nın daraltılması gerekmektedir. Ek göstergeleri 

3600’ün altında kalan bütün kamu görevlilerinin 

tazminat yansıtma oranlarında artış yapılması 

beklentileri karşılayacaktır. 

Süreci ve sonuçlarıyla, harcanan emek ve ortaya 

konan irade yönüyle ek gösterge çalışması bir 

bütün olarak ele alındığında, eksikliklerin gide-

rilmesiyle birlikte ve özellikle tazminat yansıtma 

oranlarında düzenleme yapılması hâlinde kamu 

görevlilerinin beklentileri tamamen karşılanacak 

ve refah seviyelerine olumlu etki edecektir. 

Eğitimin temel sorunları çözülmeli, 
kalıcı politikalar üretilmelidir 

16/06/2022

2021-2022 eğitim-öğretim yılı, eğitim çalışanla-

rının büyük emek harcadıkları, zorluklara karşı 

tedbirlerin alındığı bir dönem olarak tamamlan-

mış bulunmaktadır. Fedakârca çalışmalarından 

dolayı tüm eğitim çalışanlarına teşekkür ediyor, 

öğrencilerimize girecekleri sınavlarda başarılar 

diliyoruz. 

Salgının hayatı olumsuz etkilediği, eğitimde 

devamlılığın sekteye uğraması neticesinde ni-

telikten ve verimlilikten taviz verilmek zorunda 

kalındığı günlerde eğitim çalışanlarının ortaya 

koyduğu azim ve kararlılık, Vefa Sosyal Destek 

Gruplarında üstlendiği rol önemli bir dönem ola-

rak tarihe geçmiştir. Salgının sonlarına doğru 

okulları açık tutmak iradesi, devamlığın sağlan-

ması ve ortaya çıkacak telafi yükünün azaltılma-

sı açısından yerinde bir karar olmuştur. 

Zor dönemlerde bile üzerine düşeni fazlasıyla 

yerine getirmeye çalışan eğitimcilerin çözüm 

bekleyen sorunları, getirilen yenilikler ve tanınan 

haklarda eksik bırakılan tarafların varlığı, şiddet 

Ancak bugüne kadar yapılan açıklamalar neti-

cesinde ek gösterge artışı düzenlemesinin bazı 

eksiklikler ve eşitsizlikler içerdiği görülmektedir.  

Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerde görev 

yapan (GİH kökenli) şube müdürlerinin ek gös-

tergelerinin (1. derece) 3000’e çıkarılması, idari 

hiyerarşide yönetici konumunda bulunan, yöne-

tim hizmetlerini ifade eden bu çalışanların, hi-

yerarşik olarak altlarında bulunan kadrolardan 

daha düşük ek göstergede kalmalarına neden 

olmuştur. Aynı şekilde (GİH kökenli) il millî eğitim 

müdür yardımcısı ve şef kadrosunda bulunanlar 

ile üniversitelerde enstitü sekreteri, yüksekokul 

sekreteri görevlerinde bulunanların da ek gös-

terge artışı, hiyerarşik olarak altlarında bulunan 

kadrolardan daha düşük olarak belirlenmiştir. 

Ek gösterge çalışması, mesleki ilerleme ve idari 

hiyerarşi esas alınarak kadrolar arasındaki denge 

ekseninde sonuçlandırılmalıdır. 

Ek göstergesi bulunmayan yardımcı hizmetler 

sınıfının ek göstergeye kavuşması yerinde ve 

gerekli bir adım olmakla birlikte, ek gösterge 

oranları, bu konudaki talebimiz dikkate alınarak 

genel idare hizmetleri sınıfı için belirlenen en dü-

şük ek gösterge oranının altında kalmamalıdır. 

Kamuoyunda haklı beklenti oluşturan ek gös-

terge çalışmasının iş huzurunu ve çalışma barı-

şını bozmayacak, adil ve hakkaniyetli bir şekil-

de sonuçlanması sağlanmalıdır. Bu amaçla (GİH 

kökenli) şef, şube müdürü, il millî eğitim müdür 

yardımcısı ile enstitü-yüksekokul sekreteri gibi 

yönetici kadrolarında bulunanların ek gösterge-

leri en az 3600 olarak düzenlenmelidir. 

600 puan ek gösterge artışının emekli aylıkla-

rında ve ikramiyelerinde önemli artışlar sağlaya-

bilmesi için 2200-3600 ek gösterge aralığındaki 

kamu görevlilerinin tazminat yansıtma oran-
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Eğitim çalışanlarının düşen alım gücü telafi 

edilmelidir 

Enflasyonun arttığı, hayat pahalılığının sabit ge-

lirlileri ve tüketicileri bunalttığı, temel tüketim 

maddeleri ve emtia fiyatlarının yoksunluk eşiğini 

yükseltip yoksulluk sayısını artırdığı bir eşikte-

yiz. Günlük hayatı zorlaştıran, yoksulluk hissini 

artıran, yokluk eşiğine yaklaştıran, güven azaltıcı 

etkisini yoğunlaştıran ekonomik sarsıntı, kamu 

görevlileri başta olmak üzere, en çok sabit gelir-

lileri olumsuz etkilemektedir. Ekonominin mikro 

ve makro düzey rakamları, enflasyon ve döviz 

oranları dikkate alındığında, kamu görevlileri-

nin alım gücünün düştüğü net bir şekilde görül-

mektedir. Bu çerçevede, eğitim çalışanlarının ve 

kamu görevlilerinin ücretlerinde oluşan kayıplar 

ve düşen alım güçleri telafi edilmelidir. 

Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik kaldırılmalı, 

kadrolu istihdam esas alınmalıdır 

Kamu personel sisteminin temel yaklaşımı; in-

san onurunu öncelemek, insan haklarına saygı-

lı olmak, saygın iş ilkesine dayanan mali, sosyal 

ve özlük hakları ile çalışma şartları olmalıdır. Bu 

eksende öğretmen istihdamında sözleşmeli öğ-

retmenliğin temel istihdam şekli olarak kabul 

edildiği algısını güçlendiren adımlar ve uygula-

malar, büyük Türkiye iddiası ve hedefiyle bağ-

daştırılabilir değildir. Öğretmenlerin anayasal 

haklarını sınırlayan, aile bütünlüğünü bozan, 

eşleri birbirinden, çocukları da anne babaların-

dan ayrı bırakan, öğretmeni eşi ile işi, sağlık ile 

işsizlik arasında tercihte bulunmaya zorlayan, 

öğretmenler odasında ayrımcılık oluşturan, öğ-

retmenlik mesleğini ve öğretmenin itibarını ze-

deleyen sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına 

derhal son verilmeli, sözleşmeli öğretmenler 

kadroya geçirilmelidir. 

karşısındaki savunmasızlığı gibi, eğitimin niteli-

ğini ve verimliliğini doğrudan etkileyen tüm ko-

nularda, başta hükûmet yetkilileri ve kanun ko-

yucular olmak üzere, sorumluluk sahibi herkes 

üzerine düşeni, elinden geleni yapmalı; eğitim 

çalışanlarının içinde bulunduğu durum göz önü-

ne alınmalı, ‘mutsuz mecburlar’ üretme potansi-

yeline sahip gidişata dur denilmelidir. 

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılmış ol-

ması çok önemli bir adım olmakla beraber, mu-

adil meslek kanunlarıyla mukayese edildiğinde 

kapsamının dar, tanınan hakların da geride ol-

duğu bir gerçektir. Toplu sözleşme masasında 

‘çalışma yapılmasını karara bağladığımız’ ko-

nulardan biri olan 3600 ek gösterge konusun-

da yapılan çalışma reform niteliğindedir, ancak 

adaletin gereği olarak bazı eksikliklerinin gide-

rilmesi gerekmektedir. 

Haklı taleplere, geçerli mazeretlere duyarsız ka-

lınması, eğitim çalışanlarının moral ve motivas-

yonunu olumsuz etkilemekte, eğitimde verimli-

liği düşürmektedir. Sözleşmeli ve ücretli öğret-

menliğe son verilmemesi, öğretmen atamaların-

da mülakatın kaldırılmaması, istihdamda güçlük 

çekilen bölgelerde görev yapan eğitimcilere 

ilave teşviklerin verilmemesi, birim ek ders üc-

reti miktarının düşüklüğü, eğitim kurumu yöne-

ticiliğinde özlük haklarını ve yetkileri geliştiren 

kariyer odaklı sürdürebilir bir sistemin halen ha-

yata geçirilememesi, eğitimin rehberlik ayağının 

eksikliği, öğretmenleri şiddete karşı koruyacak 

bir yasal düzenlemenin çıkarılamaması, öğret-

menlerin yer değişikliği taleplerinin karşılan-

mamasının doğurduğu mağduriyetler, görevde 

yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının dü-

zenli bir şekilde gerçekleştirilmemesi, okulların 

ödenek ihtiyacı ve yardımcı personel istihdamı 

gibi sorunlar konusunda ivedi çözümler beklen-

mektedir. 
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Yönetici görevlendirme mevzuatı kalıcı ve 

sürdürebilir hâle getirilmelidir 

Son yıllarda eğitim kurumları yönetici görevlen-

dirme yönetmeliğinin sürekli değiştirilmesi, ye-

niden değiştirileceğine ve görevlendirme usulü-

nün yeni baştan ele alınacağına dair her söyleme 

hayat vermekte; yöneticiler arasında huzursuz-

luğa ve tedirginliğe yol açmaktadır. Eğitim yö-

neticiliği alanında sürdürülebilir ve kabul edile-

bilir bir sistem inşa edilmelidir. Eğitim kurumu 

yöneticiliğinin eğitim liderliğine dönüştürülmesi, 

yöneticiliğin profesyonel bir meslek olarak ele 

alınarak ‘ikincil görev’ ve ‘görevlendirme’ kap-

samından çıkarılarak kadro unvanlı bir uzman-

lık mesleği hâline dönüştürülmesiyle mümkün-

dür. Eğitim kurumu yöneticilerinin bir eğitim ve 

okul lideri olarak inisiyatif alanları genişletilmeli, 

mevzuat kuşatmasından kurtarılmalı, bürokratik 

rolleri azaltılmalı, yetkilendirilip güçlendirilerek 

eğitim-öğretimle ilgili rolleri öne çıkarılmalıdır. 

Öğretmen açığı sorunu köklü bir şekilde 

çözülmelidir 

Eğitimin niteliğinin artırılması ve okullar/bölge-

ler arasındaki nitelik farkının kapatılması, okul-

larda boş ders kalmamasına ve sınıflarda sade-

ce kadrolu öğretmenlerin bulunmasına bağlıdır. 

Halen Türkiye’nin OECD ortalamalarında öğret-

men başına düşen öğrenci sayılarına ulaşması 

için toplamda 100 bini aşkın öğretmen açığı var. 

İhtiyaç olmasına rağmen yeterli atama yapılma-

makta, yeterli aday bulunduğu hâlde atama ya-

pılarak ihtiyaç karşılanmamakta; bu durum ‘önce 

eğitim’ iradesiyle çelişmektedir. Eğitimde fırsat 

eşitliği vurgusu yapılan bir sistemde, öğretmen 

açığını kapatmaya yönelik nitelikli politikalar yü-

rürlüğe konulmalıdır. 

Ek gösterge konusundaki eksiklikler 

giderilmelidir 

Ek gösterge rakamlarının artırılması konusunda-

ki kararın, Memur-Sen’in çalışmaları ve çabaları 

neticesinde yardımcı hizmetler sınıfı başta olmak 

üzere, hem bütün kamu görevlilerini kapsaması 

hem de 1992 yılından bugüne gerçekleştirilen en 

kapsamlı çalışma olması bakımından şüphesiz 

reformist bir özelliğe sahiptir. Ortaya konan bu 

önemli çalışma sonrası, halen açıklık getirilmesi 

gereken konular, giderilmesi gereken eksiklikler 

mevcuttur. Bunların giderilmesi kamu görevlile-

ri arasında hiyerarşik ve adil düzeni sağlayacak 

ve memnuniyet üretecek bir sonuç ortaya çıka-

racaktır. Bu minvalde yönetici sınıfında yer alan 

enstitü-yüksekokul sekreteri, şube müdürü, ilçe 

müdürleri ve şeflerin ek gösterge rakamları da 

3600’e çıkarılmalı; ek gösterge rakamı 3600’ün 

altında olan bütün kamu görevlilerinin tazminat 

yansıtma oranları artırılmalıdır. 

Eğitimcilere şiddete karşı yasal düzenleme 

yapılmalıdır 

Eğitim ve öğretim hizmeti sunumu esnasında 

veya verilen eğitim ve öğretim hizmetinden kay-

naklanan nedenlerle eğitim çalışanlarına karşı 

cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişilere ha-

pis cezası verilmesi; eğitim kurumlarında görev 

yapan personele karşı görevleri sırasında veya 

görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama 

suçunun tutuklama nedeni varsayılan suçlardan 

sayılması ve eğitim çalışanlarına karşı işlenen 

suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yü-

rütülmekte olan işlemlerde ve davalarda perso-

nelin talebi üzerine Millî Eğitim Bakanlığı’nın hu-

kuki yardımda bulunması noktasında düzenleme 

yapılmalıdır. 
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ler sınıfı ve diğer hizmet sınıflarında çalışanların 

eğitim-öğretim hizmetinin aksamadan en etkin 

şekilde yürütülmesi için emek sarf ettiği gerçeği 

görülmeli; eğitim-öğretim sınıfı çalışanlarına ta-

nınan haklar kendilerine de verilmelidir. Bu çer-

çevede, hazırlık ödeneği, öğretmenlerle birlikte 

eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde 

emek sarf eden Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve 

taşra teşkilatı kadrolarında görevli tüm hizmet 

sınıflarındaki eğitim çalışanlarına da ödenmeli-

dir. 

Memur ve hizmetliler başta olmak üzere, genel 

idare hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, yar-

dımcı hizmetler sınıfı ve diğer hizmet sınıfların-

da yer alan eğitim çalışanlarının liyakat ve ka-

riyer ilkeleri çerçevesinde mesleki ilerlemelerini 

sağlayan en önemli araçlardan biri olan görevde 

yükselme ve unvan değişikliği sınavları konusun-

da somut adım atılmalı, sınav ve atama takvimi 

Bakanlık çalışma takvimine alınarak belirsizlik 

giderilmelidir. 

Yardımcı personel ihtiyacı karşılanmalı, 

okullara doğrudan ödenek tahsis edilmelidir 

Okullar arasındaki nitelik farkının sebeplerinden 

biri de okulların fiziki altyapı ve donanım ek-

siklikleridir. Okullarımızın laboratuvar, yabancı 

dil sınıfı, bilgisayar sınıfı ve ders kitabı haricin-

deki öğretim materyali ihtiyacı had safhadadır. 

Hâlihazırda ilköğretim kurumları yönetimlerinin 

kullanımına tahsis edilmiş hiçbir ödenek mevcut 

değildir. Hizmetlilerin/özel güvenlik görevlileri-

nin 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 harca-

malar, okul aile birliklerine yapılan bağışlardan 

karşılanmaktadır. Eğitim-öğretim yılı başlama-

dan evvel, sınıf ve öğrenci sayısı, personel sayısı, 

büyüklük gibi kıstaslar esas alınarak her okula 

münhasır bir ödenek tahsis edilmelidir. 

Öğretmen atamalarında mülakat kaldırılmalıdır 

Öğretmen atamaları için uygulanan seçme, 

değerlendirme ve atama yöntemi işlevini yeri-

ne getirememektedir. Öğretmen atamaları için 

mevcut durumda uygulanan, KPSS ve sözlü 

sınavdan oluşan atama yöntemi uzun yıllardır 

devam eden, toplumsal maliyet üreten, mağdu-

riyetler oluşturan kronik sorunlar ve soru işaret-

leri barındırmaktadır. Komisyonlar veya yetersiz 

değerlendirmeler marifetiyle adayların sıralama-

sına esas teşkil edecek eş değerliliği sağlayama-

yan, amacını yerine getirmekte teknik kusurlarla 

mücehhez mülakat yöntemi, öğretmen adayı 

öğütmekte, mağdur üretmektedir. Bu nedenle, 

öğretmen atamaları ile ilgili karar verme süreç-

lerinde mülakat yöntemi kaldırılmalıdır. 

Öğretmenlerin yer değişikliği sürecindeki 

aksaklıklar giderilmelidir 

Öğretmen atama ve yer değiştirme iş ve işlem-

lerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sekteye 

uğratacak düzeydeki tasarım eksiklikleri, öğ-

retmenlerin yer değişikliği taleplerinin karşıla-

namamasına, mağduriyetlerin yanı sıra çalışma 

barışının bozulmasına ve motivasyon kaybına 

neden olmaktadır. Dezavantajlı ve elverişsiz 

şartların hüküm sürdüğü yerleşim yerlerinde 

görev yapan eğitim çalışanlarına yönelik gönül-

lülüğü esas alacak tedbirlerin alınması, rasyonel 

atama ve yer değiştirme sistemlerinin kurulması, 

eğitimcilerin en büyük beklentilerindendir. 

Eğitim hizmeti bir bütün olarak 

değerlendirilmeli, hizmetli ve memurlarımızın 

hakları iyileştirilmelidir 

Eğitimin kalitesi için ter döken memur ve hiz-

metlilerin özlük hakları iyileştirilmelidir. Millî Eği-

tim Bakanlığı kadrolarında genel idare hizmetle-

ri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, yardımcı hizmet-
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Milletimiz, insanlarımız arasına ölüm ve intikam 

tohumları atılmak istenmesine aldırmadan, fera-

setiyle kanlı tezgâhı görmüş, kendi birlik ve be-

raberliğinden asla ödün vermemiştir. Bu oyunları 

tezgâhlayanlar ve onlara kuklalık yapan kimi kişi 

ve kesimlerin tüm çabalarına rağmen, milletimiz 

kardeşliğinden vazgeçmemiştir. 

Ölen hangi tarafta olursa olsun, kazananın em-

peryalizm olacağı bir tezgâhta millî şuur sahi-

bi olmak, ancak kardeşlikle, millî ve medeniyet 

değerlerimizde sımsıkı bütünleşmekle mümkün 

olur, olmuştur, olmaya devam edecektir. Unutul-

masın ki, emperyalist odaklar milletimizin göz-

yaşının akmasından, feryadının yükselmesinden 

memnun olmaktadır. 

Millet olarak, geçmişte yaşadığımız hazin hatıra 

ve tecrübelerden ders çıkarmış olarak, bundan 

böyle onlara bu zevki asla tattırmayacağız.

Üzerinden 29 yıl geçmesine rağmen, katliamı ya-

pan katiller hak ettikleri cezaya çarptırılmamış, 

katliamın acısı kalplerde yara olarak kalmıştır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, Başbağlar başta olmak 

üzere, tüm katliamları, suikastları ve terör ey-

lemlerini kınıyor, lanetliyoruz. 

Bayram, paylaşmanın, insana dair 
değerleri yücelterek inanmanın 
imkânını kullanabilmektir  

08/07/2022

Yardımlaşma, dayanışma, bağışlama duyguları-

nın en üst seviyeye ulaştığı, birlik ve beraberlik 

ikliminin hepimizi kuşattığı, paylaşarak daha da 

yakınlaşmamıza vesile olan Kurban Bayramımız 

mübarek olsun. 

Özü itibarıyla ‘kul ile Allah arasında yakınlık kur-

mak’ olan Kurban, paylaştıklarımızın karşılığında 

20. Millî Eğitim Şûrası kararları hayata 

geçirilmelidir 

20. Millî Eğitim Şûrası’nda, eğitimin kalitesi, eşit-

lik, hakkaniyet, eğitimin finansmanı, eğitim ça-

lışanlarının özlük haklarının artırılması, okuldaki 

öğrenme süreçleri ve okulların liyakat ilkesine 

göre daha etkili nasıl yönetilebileceği konuların-

da alınan kararlar hayata geçirilmelidir. Sistemli 

yaklaşımlarla eğitimde kararlılık, tutarlık, bütün-

lük, süreklilik sağlayan ve kamu yararını hedef-

leyen eğitim politikalarının üretilmesine gayret 

edilmelidir. 

Eğitim çalışanlarımıza ve öğrencilerimize hayat-

larına yenilikler katacak, huzurlu ve nitelikli bir 

dinlenme dönemi diliyor, mezun olan öğrencile-

rimizin yeni başarılara imza atmalarını temenni 

ediyoruz. 

Başbağlar’da katledilen 
kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz 

04/07/2022

1993 yılında, karanlık güçlerin tezgâhlayıp sah-

neye koyduğu siyasi cinayetler ve ideolojik 

katliamlarla ardı ardına süren ülkemiz üzerin-

deki kanlı oyunlar, bir kardeş kavgası çıkarma-

yı amaçlıyordu. Acısıyla yüreğimizi dağlayan ve 

hâlâ kanayan yaralarımızdan biri de 5 Temmuz 

Başbağlar katliamıdır. 

O gün, Erzincan’ın Kemaliye İlçesi’ne bağlı Baş-

bağlar Köyü’nü basan PKK militanları, köyde 

örgüt propagandası ve yağma yaptıktan sonra 

yaşlı, kadın, çocuk demeden 33 kişiyi yakarak 

ve kurşuna dizerek hunharca katletmiştir. Terö-

ristler, bıraktıkları bildiride üç gün önce Sivas’ta 

tezgâhlanan Madımak Oteli provokasyonunun 

akabinde sırf intikam görüntüsü vererek Baş-

bağlar’da kardeş kavgasının fitilini ateşlemek 

istemiştir.
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11 Temmuz 1995’te Srebrenitsa’da, üstelik Bir-

leşmiş Milletler’in (BM) güvenli bölge ilan etti-

ği yere sığınmış silahsız, çaresiz 8 binden fazla 

Boşnak Müslüman hunharca katledildi. BM’de 

Barış Gücü olarak görevli Hollandalı askerler, ko-

rumakla görevli oldukları binlerce silahsız sivili, 

masum insanı gözü dönmüş Sırp katillere teslim 

etti. Günlerce süren katliamda, maktuller teşhis 

edilmesin diye parçalanıp yakıldıktan sonra top-

lu mezarlara atıldılar. Yıllar geçtikçe yerleri an-

cak tespit edilen ve zor teşhis edilen 6 bin 500 

Müslüman, Potoçari Anıt Mezarlığı’na defnedil-

di. Binden fazla maktule ulaşmak için çalışmalar 

hâlâ sürdürülmektedir. 

Bu vahşet, II. Dünya Savaşı’ndan sonra, tarihe, 

Avrupa’da işlenmiş en büyük katliam olarak geç-

miştir. Bu insanlık suçu bize bir kez daha gös-

terdi ki Batı, her ne kadar insan hakları, barış ve 

özgürlük dese de Müslümanlara karşı ikiyüzlü ve 

sahte davranmaktan vazgeçmiyor. 

Srebrenitsa’da katledilen, insanlık onuru ve vic-

dan olmuştur. Varoluşunu başkasını yok etmek 

üzerine kuran barbarlara ve onlara destek olan-

lara inat, biz burada ve her yerde Srebrenitsa’da 

katledilen insanlık değerlerini sonuna kadar ya-

şatmaya devam edeceğiz. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, dünyanın her neresinde 

ve kime karşı işlenmiş olursa olsun, tüm katliam-

lara karşıyız. İnsanlığın ortak acılarını unutma-

dan, unutturmadan, dünyanın vicdanına hatırla-

tacağız. 

Vicdan sahibi herkesin ortak acısı Srebrenitsa’da 

katledilen kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. 

hayatlarımızı bereketlendiren, ibadetimizle iç 

huzurumuzu artıran, toplumsal sevinç ve ara-

mızdaki güveni artıran özel günlerimizden biri-

dir. 

Bayram, merhameti yaymanın, barış duygusuy-

la affetmenin, dayanışma ruhuyla paylaşmanın, 

toplusal dinamikleri canlandırarak, insana dair 

değerleri yücelterek inanmanın imkânını kulla-

nabilmektir. 

Dünyanın birçok yerinde, özellikle de İslam coğ-

rafyasında yaşanan savaş, açlık, kıtlık, sürgün, 

şiddet, acı ve gözyaşının dinmesi, yaraların sa-

rılması, adaletin ve barışın bir umut olmaktan 

çıkarak gerçeğe dönüşmesi için bayramlarımızın 

merhamet yüklü mesajları vardır. Bayram, millet-

ler arasında barışın tesis edilmesi için bir fırsat, 

ümmetin kaynaşması için bir nimettir. 

İbrahimî bir sadakat ve İsmailî bir teslimiyet duy-

gusuyla bu kutlu günlerin feyiz ve bereketinden 

istifade edebilmek için sorumluluklarımızı tam 

olarak yerine getirme gayretinde olmalıyız. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, Kurban Bayramı’nın mil-

letimizin, İslam âleminin birlik ve beraberliğine 

vesile olmasını, bayramın esenlik ikliminin tüm 

dünyayı kuşatmasını temenni ediyoruz. 

27 yıldır dinmeyen acı Srebrenitsa 

10/07/2022

27 yıl önce Avrupa’nın ortasında, Srebrenitsa’da 

bir soykırım işlendi, dünyanın gözü önünde 8 

bini aşkın masum insan, insanlıktan nasibini al-

mamış barbarlar tarafından katledildi. Aradan 

geçen bunca zamana rağmen hâlâ sızısı dinme-

yen bu acı, vicdan sahibi herkesin yüreğini dağ-

lamakta, canını yakmaya devam etmektedir. 
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15 Temmuz’la yeni umutların, başarıların, güve-

nin, tam bağımsızlığın, yeni, güçlü, kararlı Türki-

ye’nin kapısı ardına kadar açılmıştır. 

Yıllarca koyun postuna bürünmüş ‘mankurt’ sü-

rüsü; devletin kurum ve kuruluşlarına sızarak 

paralel bir yapı oluşturan, milleti sömürmeye 

çalışan bu şebeke, ihanetinin bedelini adalete 

ödüyor, ödeyecek. Yargılanma süreci mahkeme-

lerde devam ediyor. Sona eren davalarda, 3 bini 

ömür boyu olmak üzere, 4 bin 891 sanık hakkın-

da mahkûmiyete hükmedilmiştir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, başkanlarımızdan ilçe ve 

işyeri temsilcilerimize ve üyelerimize, o gece 

hiçbir dünyalık hesap yapmadan, beklemeden, 

sağına soluna bakmadan, tereddüt etmeden bir 

sipere atılır gibi milletimizle birlikte meydanla-

ra akmış, korkusuz yürekleri, çıplak elleri, yum-

ruklarıyla, silahlı, gözü dönmüş hainlerin kar-

şısına dikildik. O gece, milletimizle birlikte, bizi 

içimizden, arkamızdan vurmak isteyen ihaneti 

tam alnından vurduk. O gece, hatıralarını tazim, 

hürmet ve iftiharla yâd edeceğimiz şehitlerimiz 

olmuştur. Hepsine Allah rahmet etsin, mekân-

ları cennet olsun. Gazilerimize de uzun, sağlıklı 

ömürler diliyoruz. Onların hiçbirini unutmadık, 

unutmayacağız. 

Dinî, manevi değerlerimiz başta olmak üzere, en 

saf, en nezih duyguları istismar etmekten çekin-

meyen alçakları asla unutmayacak, muhtemel 

yeni biçim ve tezgâhlarına karşı hep teyakkuzda 

olacağız. 

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde 

canlarını vatanımızın bekasına, milletimizin ge-

leceğine feda eden bütün şehitlerimizi bir defa 

daha rahmetle yâd ediyor, gazilerimize sağlıklı 

ömürler diliyoruz. 

İmanla yazılan destan 15 Temmuz 

14/07/2022

‘Ezelden beridir hür yaşamış’ milletimiz, 15 Tem-

muz 2016 gecesi, ülkemizin geleceğini karanlı-

ğa mahkûm etmek isteyen küresel emperya-

list güçlerin iş birlikçisi Fetullahçı Terör Örgütü 

(FETÖ) hainlerinin giriştiği kanlı işgal ve darbe 

kalkışmasını, destansı bir direnişle bozguna uğ-

ratmış, özgürlük ve millî irade adına tarihî bir za-

fer elde etmiştir. 

15 Temmuz, tarihin tozlu sayfalarına hapsedile-

cek, dar bir siyasi bakış veya ideolojik yorumlar-

la geçiştirilecek bir hadise değildir. 15 Temmuz, 

yıllardır ülkemiz üzerinde oynanan işgal oyunla-

rına karşı teyakkuz hâlinde olmamızı gösteren 

önemli bir uyarı, tarihten ders almamızı net bir 

şekilde ortaya koyan büyük bir olay, vatansever 

herkes için millî bir davadır. 

Artçı sarsıntılarıyla birlikte olumsuz etkileri hâlâ 

devam etmekte olan, canlı hatıralarını teessürle 

ama bir o kadar da onurla yaşadığımız, daha 6 

yıl önce vuku bulmuş kanlı darbe kalkışmasının 

hedefi, vatanı işgal, milleti esir etmek; devle-

ti yıkmak, bayrağı indirmek, ezanı susturmaktı. 

Milletimizin kahraman evlatları derin ferasetiyle 

boyutlarını gördüğü tehlikenin üzerine cesaretle 

yürümüştür. Kadını erkeği, yaşlısı genci, yediden 

yetmişe caddelere, alanlara, meydanlara sel gibi 

akarak imanından ve özgürlük aşkından aldığı 

güçle, ölüm kusan tanklara, uçaklara, ağır silah-

lara göğsünü siper ederek bir kez daha canı pa-

hasına istiklal ve istikbali için muhteşem bir diri-

liş ve direniş destanı yazmıştır. 251 vatan evladı o 

gece şehit edilmiş, 2 binden fazla insanımız gazi 

olmuştur. 

Maruz kaldığımız ihanet ve saldırıya mukabil ka-

zanılan zafer de o ölçüde muhteşem olmuştur. 
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retmenlik kariyer basamakları yeniden eğitim 

sistemimize dâhil edildi. 2008 yılındaki Anaya-

sa Mahkemesi kararı ve ardından 2013 yılında-

ki Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararının 

doğurduğu olumsuz ve adaletsiz sonuçları telafi 

edebilecek mahiyette, bütün öğretmenlerin eri-

şimine açık bir kariyer basamakları uygulaması-

nın yeniden hayat bulması yerinde bir adımdır. 

Fakat kanunda yer alan sınav, mesleki çalışma-

ların içeriği ve eğitim programlarının niteliği gibi 

süreçler ne yazık ki subjektif ve adil olmayan so-

nuçlar üretme ihtimalini barındırmaktadır. 

“Uzman ve Başöğretmenlik hizmet yılına bağlı 

olsun” talebi Eğitim-Bir-Sen’in, “kamuda kari-

yer meslek uygulaması sınavla olmaktadır. Millî 

Eğitim Bakanlığı’nda da öyle olacaktır” yaklaşı-

mı Bakanlığın, meslek kanunu ve kariyer basa-

maklarını hayata geçirme iradesi ise TBMM’nin-

dir. Yazılı sınav şartı gibi sorunlu görülen alanlar 

TBMM tarafından yeniden ele alınmalıdır. 

Kanunun eksik ve hatalı yönleri elbette eleştiri 

konusu edilmeli, düzeltmeye muhtaç kısımları 

üzerinde yeniden bir politika belirlemeye çaba 

gösterilmelidir. Ancak, meslek kanunuyla getiri-

len mevcut kariyer basamaklarının 614 bin öğ-

retmene uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik 

yolunu açtığı, dahası 2004 yılındaki yasal dü-

zenlemeyle getirilen haklardan çok daha fazla 

ilave mali haklar getirdiği de unutulmamalıdır. 

Kanuna, kanunun getirdiği uygulamaya ve sı-

nava karşı çıkmak ne kadar doğalsa; süreci ma-

nipüle ederek siyasi çekişme malzemesi hâline 

getirmek, umut tacirliği yaparak 614 bin öğret-

menin elde edeceği bir hakkı kullanılmaz hâle 

getirmek, belirsizlik ve şüphe tohumları ekerek 

öğretmenlerin moral ve motivasyonunu bozmak 

da o kadar art niyetli bir siyasettir. 

Haklı itirazları ve beklentileri kendi çürük siya-

setlerinin malzemesi yapanlar söylemlerinde 

Öğretmenlik kariyer basamakları 
siyasi polemik konusuna 
dönüştürülmemeli, sürecin sorun 
üreten aşamaları Meclis’te yeniden 
ele alınmalıdır 

23/08/2022

Millî Eğitim Bakanlığı’nın, öğretmenlik mesleğini 

kariyer mesleği hâline dönüştürmek hedefiyle 

öğretmenlerin kendilerini geliştirmelerini sü-

rekli kılmak, öğretmen yeterliliklerini sağlamak, 

mesleki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla 

uygulamaya koyduğu öğretmenlik kariyer ba-

samakları uygulaması, Anayasa Mahkemesi’nin 

2008 yılındaki kısmî iptal kararı sonrası akamete 

uğradığı gibi, eşitsizlik ve mağduriyet üreten bir 

sonuç ortaya koymuştu. Bazı öğretmenlerimiz 

sınava, bazı öğretmenlerimiz ise idari tasarrufa 

ve mahkeme kararlarına dayalı olarak uzman ve 

başöğretmenlik hakkını ve beraberinde getirdiği 

ilave mali hakları alırken, bazı öğretmenlerimiz 

ise gerekli diğer şartları taşımalarına rağmen 

sınav yapıl(a)maması veya aleyhte mahkeme 

kararları nedeniyle bu unvanları ve hakları elde 

edemediler. 

Bu nedenledir ki, yetkili sendika olarak toplu 

sözleşme hakkını kazandığımız tarihten bu yana 

yapılan bütün toplu sözleşme görüşmelerinde 

ve kurum idari kurulu başta olmak üzere bütün 

sosyal diyalog platformlarında “öğretmenlik ka-

riyer basamakları uygulamasının yeniden hayata 

geçirilmesi; 8 yıllık hizmet süresini tamamlayan 

öğretmenlerimizin uzman öğretmen, 12 yıllık 

hizmet süresini tamamlayan öğretmenlerimizin 

ise başöğretmen unvanını alması” yönündeki ta-

lebimizi ısrarla savunup müzakere etmiştik. 

Nihayetinde Şubat 2022 tarihinde kabul edilen 

7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’yla öğ-
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ceğini gösteren büyük zaferlerle taçlandırılmış 

bir aydır. Malazgirt’ten başlayıp 30 Ağustos 

1922’deki Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Mey-

dan Muharebesi’ne kadar tarih boyunca birbirini 

tamamlayan zaferler, milletimizin kimliğini tüm 

dünyaya gösteren, cesaretiyle dosta güven ve-

ren, düşmana korku salan güç ve ilham kayna-

ğıdır. 

Gazi Mustafa Kemal komutasındaki ordumuzun 

30 Ağustos’ta elde ettiği zafer, kahraman mil-

letimizin istiklaline, istikbaline sahip çıkma ka-

rarlılığının sembolüdür. Tarih boyunca inandığı 

değerler uğruna her zaman varlığını ortaya ko-

yan, hür iradesine hiç kimsenin zincir vurama-

dığı istiklal aşkıyla her zorluktan büyük zaferler 

çıkarmasını bilen milletimiz, bu karakteriyle ta-

rih boyunca kimseye boyun eğmemiş, zamanla 

taktik ve strateji değiştiren işgalci emperyalizme 

karşı özgürlük mücadelesinde asla tereddüt et-

memiştir. 

Yüzyıl önce vatanımızı işgal etmeye yönelenle-

rin, yüzyıl sonra bugün yeni silah, taktik, yöntem 

ve zihniyetle istiklal ve istikbalimize darbe vur-

mak isteyen aynı güçler olması tesadüf değildir. 

Binyıldır imkânsızlıklara göğüs gererek hür ve 

özgür yaşamayı başarmış milletimiz bugün de 

tahdit ve tehditleri, kumpas ve komploları boşa 

çıkaracak, iradesini teslim etmeyecektir. 

Bilim ve teknolojinin etkisiyle değişen dünyada 

biz ve çocuklarımız atalarımızın kanlarını, canla-

rını vererek bize emanet bıraktıkları bu vatanı, 

medeniyetler yarışında en ileri noktaya taşımayı 

mukaddes sorumluluğumuz olarak addediyo-

ruz. Bu yolda kazanılacak yeni zaferlerin, çocuk-

larımıza vereceğimiz millî ve manevi değerlerle 

bezeli bir eğitimle mümkün olacağının bilincin-

deyiz. 

Malazgirt’ten 30 Ağustos’a kadar varlığımıza yö-

nelen tüm tehdit ve saldırıları boşa çıkaran millî 

ciddi, iyi niyetli ve tutarlı olsaydı, meslek kanu-

nunu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdıklarında kari-

yer basamakları sınavını da iptal davası konusu 

ederlerdi. Siyasilere ve sorumlulara çağrımız, ka-

riyer basamakları uygulaması ve getireceği öz-

lük haklarının sorumsuz, ciddiyetsiz ve tutarsız 

siyasete, kısır çekişmelere kurban edilmemesidir. 

Bugün sınava girmeme ve sendikalara tepki gös-

terme çağrısı yapanların, 2008 yılındaki Anaya-

sa Mahkemesi kararı sonrası oluşan mağduriyet-

lerin, eşitsizliklerin ve adaletsizliklerin giderilme-

si konusunda somut bir adım atmamaları, çaba 

göstermemeleri, Öğretmenlik Meslek Kanunu’na 

kadar söylem düzeyinde dahi olsa cümle kurma-

maları, siyasi tercihlerinden dolayı öğretmenlere 

hakaret etmeleri, gerçekte sorumsuzluklarının 

ve güvenilmezliklerinin bir göstergesidir. 

Vaatlerin ve kulağa hoş gelen süslü söz ve söy-

lemlerin ardından emek ve emekçi düşmanı ger-

çek yüzleri görünen, yerel yönetimlerde göreve 

geldikleri yerde sözleşmeli çalışanların iş akdini 

feshedenlerin, emekçilerin ekmeğiyle uğraşan-

ların karşısında duranlar olarak, doğruları söy-

lemekten vazgeçmeyeceğiz. Geleceği kaosa sü-

rüklenmek istenen eğitim çalışanlarının hukuku-

nu korumak için var gücümüzle mücadele ettik, 

etmeyi de sürdürüyoruz. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, sağlıklı ve mantıklı bir tar-

tışma zemininde meslek kanununun geliştirilme-

si ve tüm beklentileri karşılayacak bir çerçeveye 

kavuşturulması için çaba sarf etmeye devam 

edeceğiz. 

Büyük zaferimizin 100. yılı  

29/08/2022

Ağustos, milletimizin tarih sahnesindeki kudre-

tini, varlığını her şartta ikame ve idame ettire-
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de özlük haklarını ve yetkileri geliştiren kariyer 

odaklı sürdürebilir bir sistemin halen hayata ge-

çirilememesi, eğitimin rehberlik ayağının eksikli-

ği, öğretmenleri şiddete karşı koruyacak bir ya-

sal düzenlemenin çıkarılamaması, öğretmenlerin 

yer değişikliği taleplerinin karşılanmamasının 

doğurduğu mağduriyetler, görevde yükselme ve 

unvan değişikliği sınavlarının gerçekleştirilme-

mesi, yardımcı personel istihdamı gibi sorunlar 

konusunda hâlâ somut adım atılmış değildir. 

Bakanlığın, eğitim çalışanlarının sorunlarına ka-

yıtsız kalmaması, sahadan yükselen sese kulak 

vermesi, eğitim paydaşlarının tekliflerini göz 

ardı etmeden kararları alması, yukarıda tasarımı 

yapılan teorinin aşağıdaki pratiklerle örtüşme-

si, eğitimin niteliğini ve verimliliğini artıracaktır. 

Beklentiler doğrultusunda atılacak hızlı adımlar, 

eğitim çalışanlarının yüksek motivasyonla işe 

başlamalarını sağlayacaktır. 

Öğretmenlik meslek kanununun kapsamı 

genişletilmeli, başta kariyer basamakları 

olmak üzere sorunlu tarafları giderilmelidir 

5 ve 6. Dönem Toplu sözleşmelerde masaya taşı-

dığımız, “Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında, eği-

tim-öğretim hizmetleri sınıfına dâhil kadrolarda 

bulunanlardan en az 8 yıl süreyle fiilen öğret-

menlik yapmış olanlara uzman öğretmenler; en 

az 4 yıl süreyle fiilen uzman öğretmenlik yapmış 

olanlara ise başöğretmenler için öngörülen özel 

hizmet tazminatı ödenir” teklifi uyarınca, 8 yılını 

dolduran öğretmenlere uzman öğretmen, 12 yılı-

nı tamamlayanlara da başöğretmen unvanı veril-

melidir. Bu çerçevede, toplu sözleşme teklifimiz 

esas olmalı, sınav tartışması da son bulmalıdır. 

Eğitim çalışanlarının mali ve özlük hakları 

iyileştirilmelidir 

Enflasyonun yukarı yönlü hareketinin arttığı, te-

mel tüketim maddelerinin ve emtia fiyatlarının 

kararlılık, bugün de her yönden saldıran işgalci 

emperyalist muhterislere izin ve imkân vermedi, 

ilelebet vermeyecektir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, milletimizin 30 Ağustos 

Zafer Bayramı’nı kutluyor, bu vatanı korumak 

için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet, 

minnet ve duayla yâd ediyoruz. 

Eğitimin sorunları göz ardı 
edilmemeli, çözüme yönelik kararlar 
alınmalıdır 

09/09/2022

2022-2023 eğitim-öğretim yılı, hayat şartlarının 

zorlaştığı, alım gücünün düştüğü, eğitim-öğre-

tim masraflarının arttığı, iyileştirmelere ve yeni 

gelişmelere rağmen istenilen seviyeye geline-

mediği bir zeminde, sorunların gölgesinde baş-

lıyor. 

Millî Eğitim Bakanlığı’nın sürekli olarak eğitimde 

fırsat eşitliğinden, mesleki eğitimin niteliğinin 

artırılmasından, okul öncesi eğitimin yaygın-

laştırılması çabalarından bahsetmesine karşın, 

alandaki tecrübeleri görmezden gelen, eğitimin 

paydaşlarıyla yeteri derecede istişare etmeden 

hareket mantalitesi neticesinde bir türlü isteni-

len seviyeye ulaşılamıyor ve hedefler akamete 

uğruyor. Bu tür süreçlerin başarıya ulaşabilmesi 

için bakanlığın sürdürülebilir politikalar benim-

semesi gerekir. Köklü sorunlara kalıcı çözümler 

ancak kararlı bir iradeyle mümkündür. 

Beklentileri karşılamayan, geliştirilmeye muhtaç 

meslek kanunu, anayasal ve yasal hakları kısıt-

lanmış sözleşmeli istihdam, bir türlü kapatıla-

mayan öğretmen açığı, öğretmen atamalarında 

mülakatın kaldırılmaması, istihdamda güçlük çe-

kilen bölgelerde görev yapan eğitimcilere ilave 

teşviklerin verilmemesi, birim ek ders ücreti mik-

tarının düşüklüğü, eğitim kurumu yöneticiliğin-
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harcadığı gerçeği görülmelidir. Öğretim yılına 

hazırlık ödeneği, öğretmenlerle birlikte eğitim 

ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde emek 

sarf eden Millî Eğitim Bakanlığı’nın merkez ve 

taşra teşkilatı kadrolarında görevli tüm hizmet 

sınıflarındaki eğitim çalışanlarına da ödenmeli-

dir. 

Memur ve hizmetliler başta olmak üzere, genel 

idare hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, yar-

dımcı hizmetler sınıfı ve diğer hizmet sınıfların-

da yer alan eğitim çalışanlarının liyakat ve ka-

riyer ilkeleri çerçevesinde mesleki ilerlemelerini 

sağlayan en önemli araçlardan biri olan unvan 

değişikliği sınavları konusunda somut adım atıl-

malı; sınav ve atama takvimi, Bakanlık çalışma 

takvimine alınarak belirsizlik giderilmelidir. 

Öğretmenlerin yer değişikliği süreci yeniden 

kurgulanmalıdır 

Öğretmen atama ve yer değiştirme iş ve işlem-

lerinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sekteye 

uğratacak düzeydeki tasarım eksiklikleri, öğ-

retmenlerin yer değişikliği taleplerinin karşıla-

namamasına, mağduriyetlerin yanı sıra çalışma 

barışının bozulmasına ve motivasyon kaybına 

neden olmaktadır. Dezavantajlı ve elverişsiz 

şartların hüküm sürdüğü yerleşim yerlerinde 

görev yapan eğitim çalışanlarına yönelik gönül-

lülüğü esas alacak tedbirlerin alınması, rasyonel 

atama ve yer değiştirme sistemlerinin kurulması, 

eğitimcilerin en büyük beklentilerindendir. 

Yönetici görevlendirme süreci yeniden ele 

alınmalı, eksiklikler giderilmelidir 

Eğitim yöneticiliği alanında sürdürülebilir ve ka-

bul edilebilir bir sistem inşa edilmelidir. Eğitim 

kurumu yöneticiliğinin eğitim liderliğine dönüş-

türülmesi, yöneticiliğin profesyonel bir meslek 

olarak ele alınarak ‘ikincil görev’ ve ‘görevlen-

yoksunluk eşiğini yükseltip yoksulluk oranını 

artırdığı bir eşikteyiz. Günlük hayatı zorlaştıran, 

güven azaltıcı etkisini yoğunlaştıran ekonomik 

sarsıntı, etkisini en çok kamu görevlileri başta 

olmak üzere sabit gelirliler üzerinde hissettir-

mektedir. Bu çerçevede, eğitim çalışanlarının ve 

kamu görevlilerinin ücretlerinde oluşan kayıpları 

ve enflasyona yenilme riskini giderecek mahi-

yette mali ve özlük haklarında iyileştirmeler ya-

pılmalıdır. 

Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılmalı, kadrolu 

istihdam esas olmalıdır 

Kamu personel sisteminin temel yaklaşımı, in-

san onurunu öncelemek, insan haklarına saygı-

lı olmak, saygın iş ilkesine dayanan mali, sosyal 

ve özlük hakları ile çalışma şartları olmalıdır. Bu 

eksende, öğretmen istihdamında sözleşmeli öğ-

retmenlik dayatması, hukuki olmadığı gibi çalış-

ma ilişkileri yönünden de kabulü ve tahammülü 

mümkün değildir. Öğretmenlerin anayasal hak-

larını sınırlayan, aile bütünlüğünü bozan, eşleri 

birbirinden, çocukları da anne babalarından ayrı 

bırakan, öğretmeni eşi ile işi arasında tercih-

te bulunmaya zorlayan, öğretmenler odasında 

ayrımcılık oluşturan, mesleği ve öğretmenin iti-

barını zedeleyen sözleşmeli öğretmenlik uygu-

lamasına son verilmeli, sözleşmeli öğretmenler 

kadroya geçirilmelidir. 

GİHS, THS ve YHS ve diğer hizmet 

sınıflarına tabi eğitim çalışanlarının hakları 

iyileştirilmelidir  

Eğitimin kalitesi için ter döken memur ve hiz-

metli çalışanlarımızın özlük hakları iyileştirilme-

lidir. Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında genel 

idare hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, 

yardımcı hizmetler sınıfı ve diğer hizmet sınıf-

larında çalışanların eğitim-öğretim hizmetinin 

aksamadan etkin şekilde yürütülmesi için emek 
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Eğitimcilere şiddete karşı yasal düzenleme 

yapılmalıdır 

Eğitim-öğretim hizmeti esnasında veya verilen 

eğitim-öğretim hizmetinden kaynaklanan ne-

denlerle eğitim çalışanlarına karşı cebir, şiddet 

veya tehdit kullanan kişilere hapis cezası veril-

mesi; eğitim kurumlarında görev yapan per-

sonele karşı görevleri sırasında veya görevleri 

dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçunun tu-

tuklama nedeni varsayılan suçlardan sayılması 

ve eğitim çalışanlarına karşı işlenen suçlar se-

bebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte 

olan işlemlerde ve davalarda personelin talebi 

üzerine bakanlığın hukukî yardımda bulunması 

noktasında düzenleme yapılmalıdır. 

Öğretmen atamalarında mülakat kaldırılmalıdır 

Öğretmen atamaları için uygulanan seçme, 

değerlendirme ve atama yöntemi işlevini yeri-

ne getirememektedir. Öğretmen atamaları için 

mevcut durumda uygulanan, KPSS ve sözlü sı-

navdan oluşan atama yöntemi uzun yıllardır de-

vam eden, toplumsal maliyet üreten, mağduri-

yetler oluşturan kronik sorunlar ve soru işaretleri 

barındırmaktadır. Öğretmen adaylarının istihda-

mındaki mülakat uygulaması, adaylar arasında 

eşit, adil ve hakkaniyete uygun bir sonuç verme-

mekte, mağduriyete yol açmaktadır. Bu nedenle, 

öğretmen atamalarıyla ilgili karar verme süreç-

lerinde mülakat yöntemi kaldırılmalıdır. 

İstihdamda güçlük çekilen yerlerde teşvik 

sistemi hayata geçirilmelidir

İstihdamda güçlük çekilen yerlerde en büyük 

eğitim sorunu, istikrarlı istihdamın sağlanama-

masıdır. Söz konusu bölgelerde kadro istikrarını 

sağlamanın yolu cebri uygulamalar değil, teşviki 

yöntemlerdir. Eğitim çalışanlarına, zorunlu hiz-

met bölgelerinde görev yapmaları hâlinde illerin 

dirme’ kapsamından çıkarılarak kadro unvanlı 

bir uzmanlık mesleği hâline dönüştürülmesiy-

le mümkündür. Eğitim kurumu yöneticilerinin 

bir eğitim ve okul lideri olarak inisiyatif alanları 

genişletilmeli, mevzuat kuşatmasından kurtarıl-

malı, bürokratik rolleri azaltılmalı, yetkilendirilip 

güçlendirilerek eğitim-öğretimle ilgili rolleri öne 

çıkarılmalıdır. Eğitim kurumu yöneticiliği pro-

fesyonel bir meslek olarak tanımlanıp, münhasır 

kadrolar üzerinden kazanılmış hakların korun-

duğu bir düzlemde liyakat ve mesleki ilerleme 

ekseninde yeniden kurgulanmalıdır. 

Eğitim kurumu yöneticilerinin iş sağlığı ve gü-

venliği ile sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesin-

de işveren vekili statüsünde olmasından kay-

naklı idari para cezalarının yükümlüsü olmaları 

hakkaniyete ve adalete aykırıdır. Bu yükümlülük 

kişisel olmaktan çıkarılmalı, kurumsal hâle geti-

rilmelidir. 

Okulların yardımcı personel ve donanım 

ihtiyacı karşılanmalı, okullara tahsis edilen 

ödenek ihtiyaçları karşılayacak şekilde 

artırılmalıdır 

Okullar arasındaki nitelik farkının sebeplerin-

den biri de fiziki altyapı ve donanım eksikliği-

dir. Okulların laboratuvar, yabancı dil sınıfı, bil-

gisayar sınıfı ve ders kitabı haricindeki öğretim 

materyali ihtiyacı had safhadadır. Hâlihazırda 

eğitim kurumu yönetimlerinin kullanımına tah-

sis edilmiş ödenekler yeterli değildir. Özellikle 

mal ve hizmet fiyatlarının, etkisi her geçen gün 

hissedilen enflasyonist bir ortamda sürekli arttı-

ğı göz önüne alındığında, okullara tahsis edilen 

ödeneklerin de artırılması gereklidir. Eğitim-öğ-

retim yılı başlamadan, sınıf ve öğrenci sayısı, 

personel sayısı gibi kıstaslar esas alınarak her 

okula ihtiyaçları karşılayacak ölçüde bir ödenek 

tahsis edilmelidir. 
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gelmeli, değişen durum ve şartları dikkate alarak 

promosyon tutarlarını revize etmelidir. 

Ek gösterge artışındaki eksiklikler 

giderilmelidir 

Ek gösterge artışına ilişkin düzenleme, verilen 

sözlerin hayata geçirilmesini ve kamu persone-

linin haklı beklentilerinin karşılanmasını sağla-

mış ise de aynı zamanda adil olmayan sonuçlar 

üretmiştir. Ek gösterge artışına ilişkin düzen-

lemedeki eksik kalan hususlar giderilmelidir. 

Bu bağlamda, yönetici sınıfında yer alan şefler, 

enstitü-yüksekokul sekreteri ve üniversite şube 

müdürlerinin ek gösterge rakamları da 3600’e 

çıkarılmalı; ek gösterge rakamı 3600’ün altında 

olan bütün kamu görevlilerinin tazminat yansıt-

ma oranları artırılmalıdır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, Türkiye’nin daha müreffeh 

olma yolundaki uzun vadeli hedeflerine ancak 

sorunlarını aşmış bir eğitim sistemiyle erişebile-

ceğine inanıyor; eğitimcilerin beklentilerinin ye-

rine getirilmesinin önemini ifade ediyor, sorunla-

rın çözüme kavuşturulacağı bir eğitim-öğretim 

yılı temenni ederek, bütün eğitim çalışanlarına 

ve öğrencilerimize başarı dolu bir yıl diliyoruz. 

Egemen millet, bağımsız Türkiye,  
güçlü Cumhuriyet 

28/10/2022

Cumhuriyet, dünden bugüne, yediden yetmişe, 

kadını ve erkeğiyle milletimizin olağanüstü ça-

basıyla verdiği millî mücadelenin bağımsız dev-

letle taçlanmasıdır. 

Tarihte hiçbir zaman esarete rıza göstermeyen, 

tahakküme zerre tahammül etmeyen milletimiz, 

emperyalist işgal çabalarına ve oyunlarına karşı 

şehadet bilinciyle girdiği tüm savaşlarda zafer 

mahrumiyet durumlarına göre ilave özel hizmet 

tazminatı ödenmelidir. 

Kadrosuz usta öğreticilere sendika hakkı 

tanınmalıdır 

Kamu kurumlarında eğitim faaliyeti yürüten kad-

rosuz usta öğreticilerin kamu görevi ifa ettiği ve 

kamu görevlisi oldukları gerçeği kabul edilmeli; 

sendika üyesi olmalarının ve toplu sözleşme hü-

kümlerinden faydalandırılmalarının önüne konu-

lan bürokratik engeller kaldırılmalıdır. 

Değişen şartlar göz önüne alınarak banka 

promosyon sözleşmeleri güncellenmelidir 

Kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar arasın-

da, ekonomik veriler ve hedefler dikkate alına-

rak promosyon anlaşması yapılmakta ve kamu 

görevlilerine ek mali imkân sağlanmaktadır. 

Salgın süreciyle başlayan küresel krizin yansı-

ması olarak ekonomide yaşanan dalgalanmalar 

ve yüksek enflasyon rakamları, kamu görevlileri 

adına bankalara yatırılan paraların hacmini de 

artırmıştır. Buna rağmen, geçmiş dönemde ya-

pılan anlaşmalar gereği kamu görevlilerine ve-

rilen promosyon ödemeleri düşük kalmıştır. Bu 

çerçevede, yeni yapılan anlaşmalar kapsamın-

daki promosyon ödemeleri ile geçmiş dönem 

promosyon ödemeleri arasında uçurum oluştu-

ğu gerçeği görülmeli, promosyon ödemelerinin 

kamu görevlilerinin emek ve ücretlerinden kay-

naklanan bir hak olduğu unutulmamalıdır. 

Geçmiş dönemlerde yapılan promosyon sözleş-

meleri, bazı kurumlarda yapılan yeni promosyon 

sözleşmeleriyle uyumlu hâle getirilerek güncel-

lenmelidir. Ekonomik şartlar ve enflasyon duru-

mu gözetilmeli, kamu kurum ve kuruluşlarının 

yöneticileri, kamu görevlilerinin hakkını ve huku-

kunu koruyacak şekilde harekete geçerek sen-

dika temsilcileri ve bankalarla tekrar bir araya 
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Öğretmenlik, bir sevgi, inanma, adanma mesle-

ğidir. Öğretmenlerimiz, ruhumuzu ilgiyle okuya-

rak, benliğimizi bilgiyle dokuyarak, hayatımıza 

rol model olarak dokunarak, nesilleri yarınlara ve 

nice başarılara hazırlar; millî varlığımıza anlam 

ve ideal kazandırma yolunda her birimize bilgi 

kapılarının anahtarını verir. 

Öğretmenin başarısını artıracak unsurların, rahat 

çalışma ortamına, mesleği cazip hâle getirecek 

hak ve imkânlara bağlı olduğundan hareketle, 

maddi kazanım ve imkânları artırmanın yanı sıra, 

öğretmenlerin ideal bir meslek kanununa kavuş-

ması için gayret gösterdik, göstermeye de de-

vam ediyoruz. 

Kariyer basamaklarının yeniden hayata geçiril-

mesi, uzman ve başöğretmenlere ücret ve ilave 

derece artışı getirilmesi, adaylık sürecindeki ya-

zılı sınavın kaldırılması, çıkmasında çabamızın ve 

mücadelemizin olduğu 3600 ek gösterge gibi 

önemli özlük haklarını ihtiva eden 7354 sayılı 

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun mevcut hâliyle 

öğretmenlerimizin beklentilerini ve toplu sözleş-

me masasına taşıdığımız talepleri karşılamadığı-

nı, ‘meslek kanunu’ olarak nitelendirilmeyi hak 

edecek içerikten yoksun olduğunu; öğretmenin 

itibarını koruyacak, motivasyonunu artıracak, 

beklentilerini karşılayacak şekilde revize edil-

mesi gerektiğini bir defa daha dile getiriyoruz. 

Bu bağlamda, bütün aşama ve süreçlerinde öğ-

retmenin kariyer basamakları, statüsü, çalışma 

şartları, mükâfat ve müeyyideleri, özlük hakları, 

şiddete karşı korunması konularında iyileştirici 

düzenlemelerin yapılması zaruridir. 

Öğretmeni, severek, isteyerek ve memnun ola-

rak mesleğe bağlayacak, okula ve öğrenciye 

daha fazla motive ederek ona bütün toplum 

nezdinde saygınlık kazandıracak düzenlemeler, 

eğitimin verimliliği ve geleceğimiz adına haya-

tidir, elzemdir. 

Bu nedenle, mesleğin hak ettiği şekilde tanım-

lanması, sosyal zeminde öğretmenlerin itibarı-

kazanmış, egemen millet, bağımsız devlet dü-

şüncesinden hiçbir zaman vazgeçmemiştir. 

Cumhuriyet, egemenliğin kayıtsız şartsız mil-

lete dayandığı, kültürel kodlarımızı taşıyan ve 

yaşatan medeniyet değerlerimizi tüm dünyaya 

karşı temsil eden millî iradeyle şekillendiği dö-

nemlerde çok daha güçlü olmuş, dünyaya güçlü 

mesajlar vermiştir. Cumhuriyet ancak cumhurla 

birlikte güçlüdür. 

Milletimizin tarih sahnesinde yeniden büyük ve 

güçlü bir şekilde rol alması, hedeflenen muasır 

medeniyet seviyesine ulaşması, ancak milletle 

barışık bir cumhuriyet anlayışı, manevi değer-

ler üzerine inşa edilen bir eğitim sistemi, çağın 

gerektirdiği konularda yapılacak yatırımlarla 

ve hamlelerle mümkün olabilir. Temelleri ege-

men millet ve bağımsız devlet ilkesi ile atılmış 

Cumhuriyet, ikinci yüzyılına; tarihimizden aldığı 

kudret, milletimizin manevi değerlerinden aldığı 

güç, dünyayı içinde bulunduğu buhrandan çı-

karmaya yönelik yapacağı hamlelerle daha kuv-

vetli bir şekilde girecektir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, bu vesileyle Anadolu’nun 

vatan olması ve vatan kalması için canını veren 

şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize min-

netlerimizi ifade ediyor, ülkesi için ter döken her 

bir vatandaşımızı tebrik ediyor, Cumhuriyetin 

99. sene-i devriyesini kutluyoruz. 

Nesiller değişir, öğretmenin önemi 
değişmez 

23/11/2022

Ülkemizi hedeflerine ulaştıracak, milletimizi 

geleceğe taşıyacak nesillerin ruh, fikir ve bilgi 

dünyalarını inşa eden öğretmenlerimizin sadece 

belli gün ve dönemlerde değil, her zaman kadri 

bilinmeli, değerli olduklarını hissettirecek işlere 

imza atılmalıdır. 
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ler önüne sermiştir. Bilhassa II. Dünya Savaşı ve 

sonrasında meydana gelen yoğun ve sistematik 

hak ihlalleri, iş birliği içerisinde hareket etme-

nin önemini ve gerekliliğini ortaya koymuştur. 

10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler (BM) 

Genel Kurulu’nda kabul edilen İnsan Hakları Ev-

rensel Beyannamesi ile insan haklarının kurum-

sallaşması yolunda önemli bir adım atılmıştır. 

‘İnsan Hakları’, bütün milletleri birlikte ve barış 

içinde yaşatmayı amaçlayan, bağlayıcı bir üst 

değer olarak kabul görmüş; her insanın, her ör-

gütün ve her devletin uymak zorunda olduğu te-

mel ilke olarak benimsenmiştir. Siyasal iradelerin 

egemenlik tarz, alan ve anlayışları, haklara zarar 

vermeyecek, hak ihlallerini önleyecek biçimde 

tanımlanmıştır. Hatta sosyal hukuk devletlerinin 

meşruiyeti, hak ve özgürlüklere riayetiyle ölçülür 

olmuştur. 

İnsan haklarının meşru, yasal dayanağı ve sığı-

nağı diyeceğimiz bu beyanname, 74 yıldır huku-

ki bir metin olarak kabul edilmesine rağmen, ne 

yazık ki kalıcı, etkili, önleyici yasal ve ahlaki de-

ğer olarak yaşanır kılınamamıştır. Bugün dünya-

nın birçok coğrafyasında evrensel beyanname-

nin kabulünü zorunlu kılan ihlal ortamını aratma-

yacak yaygınlık ve yoğunlukta insan haklarına ve 

değerlerine karşı korkunç saldırılar, işkence ve 

zulümler devam etmektedir. Yüz milyonlarca in-

san savaş ve terör kaynaklı mağduriyetler yaşa-

maktadır. Artarak devam eden kitlesel kıyım ve 

katliamlar, toplu ilticalar, insan kaçakçılığı, salgın 

hastalıklar, açlık ve bütün bunların yol açtığı kü-

resel insanlık trajedileri, gündelik hayatın sıradan 

ve normal olayları gibi kanıksanır olmuştur. 

Hak ihlallerinin dayanılmaz boyutlarda kitlesel 

yıkım ve kıyımlarla sistemleştirilmesi, adeta po-

litik baskı araç ve yöntemine dönüştürülmüştür. 

Esasen insanlık barışının çökmesiyle yaşanan 

bütün bu sıkıntı ve sefaletin ana sebebi, doymak, 

tatmin olmak bilmeyen kapitalizmin işgale, talan 

ve sömürüye dayalı emperyalist politikalarıdır. 

nın, haklarının korunması ve artırılması, yönet-

meliklerle, genelgelerle oluşan görev, yetki, eh-

liyet, liyakat noktasındaki hüküm dağınıklığının 

giderilmesi için meslek kanununda ivedi olarak 

değişiklikler yapılmalıdır. 

Meslek kanununun eksikliklerinin giderilmesi, ih-

tiyaçları karşılayacak şekilde sınırlarının genişle-

tilmesi için Millî Eğitim Bakanlığı’na ve TBMM’ye 

çağrıda bulunuyoruz. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, eğitimle ilgili çıktıları iyi-

leştirmenin, öncelikle eğitimi başlatan, sürdüren, 

sonuçlandıran ana unsur olarak öğretmenlerin 

beklentilerini karşılamaktan geçtiğini belirtiyor; 

24 Kasım’ın öğretmenleri hatırlama ve anlama 

günü olmasını temenni ediyoruz. 

İnsanın temel hakları korunmadan 
insanlık onuru ayakta tutulamaz 

09/12/2022

Her insan, bazı temel haklara sahip olarak haya-

ta gözlerini açar. Daha sonra, bu haklarını kulla-

nıp kullanamadığı, ne kadar mağdur olduğu, ne 

kadar ihlalle karşı karşıya kaldığı o insanın yaşa-

dığı çağın niteliğini ortaya koyar. 

Birçok bakımdan ileride olduğunu düşündüğü-

müz çağımız, temel insan haklarını koruma ve 

ihlalleri engelleme konusunda maalesef geriye 

doğru gitmektedir. Savaşın, terörün ve şiddetin 

birer siyasal aparat hâline getirildiği günümüz 

dünyasında, emperyalist devletlerin amaçları 

uğruna her şeyi reva görmesi, sözüm ona insan 

haklarını koruma ve geliştirme amacıyla kurul-

muş uluslararası kuruluşların bu ihlallere seyirci 

ya da alttan alta destek olması, yaşadığımız ge-

rilemenin ve yıkımın en büyük göstergesidir. 

20. yüzyılda insanlığın şahit olduğu iki dünya sa-

vaşı, insanların haklarının ihlal edilmesi hâlinde 

ortaya çıkabilecek tabloları acı tecrübelerle göz-
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tur. Şiirleri, inancını, acısını, heyecanını ruhunda 

duyduğu milletimizin hissiyatını yüksek düzeyli 

estetik ve coşkulu söyleyişle muhteşem bir şe-

kilde yansıtmıştır. Büyük bir edebi ustalıkla millî 

duyguları millet ruhumuzun kalbine yerleştirme 

hususiyetiyle sadece bizde değil, bütün dünya 

edebiyat ve düşünce hayatında benzeri ender 

görülebilecek müstesna şahsiyettir. 

İstiklal ve vatan şairi olmasının yanı sıra, dinî 

ilimler ve modern bilimler alanında da kendisini 

çok iyi yetiştirmiş bir entelektüeldir. Sağlam ka-

rakteri, olgun şahsiyetiyle milletimizin gönlünde 

taht kurmuş; ahlakı, mücadelesi, fedakârlığı ile 

örnek bir hayat sergilemiştir. İnanmanın, azmin, 

güzel ahlakın, çalışmanın timsali olarak müşah-

haslaştırıp modelleştirdiği Asım üzerinden, in-

sanımıza geleceğin ufuklarına maddi ve manevi 

kalkınmayla ulaşmamız gerektiğini öğütlemiştir. 

Dönemin ideolojik, siyasi konjonktürünün zorla-

masıyla bir süre Mısır’da yaşayan Mehmet Akif 

Ersoy, hastalığının ilerlemesi üzerine tekrar dön-

düğü İstanbul’da 27 Aralık 1936’da vefat etmiştir. 

Kimsesizliğin sessizliğinde vefat eden iman ve 

istiklal şairini, kükremiş sel gibi bendini yıkıp ge-

çen millet omuzlayarak, ucu bucağı görülmeyen 

muazzam bir merasimle defnetmiştir. Esasen o 

gün millet Akif’i kalbine gömmüştür. Ve o gün 

Akif’le edebi ifadesini bulan değerlerin veraset 

ve emanetini millet ebediyen omuzlarına almış-

tır. 

İman, ilim, azim, istiklâl, eğitim, çalışma gibi, 

bizi biz yapan birçok erdem ve kavram, Akif’in 

gerçek mirası olarak, ‘Asım’ın Nesli’ olarak ifade 

ettiği bizlerin inancı ve gayretiyle yaşayacak, ya-

şamaya devam edecektir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, İstiklal Şairimiz Mehmet 

Akif Ersoy’u, vefatının 86. yılında, ondan tevarüs 

edip güncelleyerek canlı kıldığımız şuurla, şük-

ranla, rahmetle anıyoruz.

Ne hazin ve acıdır ki, başta BM olmak üzere kimi 

sözde insan hakları örgütlerinin, hak ihlalleri kar-

şısında insanlık vicdanı adına cesur bir tepki bile 

veremeyecek ölçüde işlevsiz kalmaları, mazlum 

ve mağdurların umudunu zayıflatmakta, zalime 

imkân, zaman, güç ve cesaret kazandırmaktadır. 

Başta devletler olmak üzere kuruluşların, özellik-

le de medya ve iletişim mecralarının, yazarların, 

gazetecilerin, insan haklarını kayıtsız şartsız, çif-

te standartsız, samimiyetle başat değer olarak 

koruyup canlandırmaları insan soyunun varoluş-

sal mecburiyeti hâline gelmiştir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, 30 yıldır hak ve özgürlük 

mücadelemizi, adil, barış ve adalete dayalı bir 

dünyanın özlemi, ideali ve hayaliyle sürdürdük, 

sürdürüyoruz. Hak adına haksızlığa ortak olma-

dık, destek vermedik. İstismar, ayrımcılık, sömü-

rü, şiddet, açlık, sürgün, iltica gibi, insan varlığına 

ve onuruna yakışmayan hak ihlallerinin olmadığı 

adil, huzurlu bir dünya temenni ediyoruz. 

İstiklal şairimizi rahmetle ve şükranla 
anıyoruz 

26/12/2022

Büyük insanlar ait oldukları toplumun zihin ve 

ruh dünyalarını şekillendirmede etkin rol üstle-

nir. Vefatının 86. yılında yenilenen bir bilinçle an-

layıp andığımız İstiklal Marşımızın şairi Mehmet 

Akif Ersoy, millî benlik ve kimliğimizin inşasında 

tarihî önemde olağanüstü gayret göstermiş bir 

fikir ve hareket adamıdır. 

Mehmet Akif, yediden yetmişe bütün milletin 

seferber olduğu İstiklal Harbi’nde başından so-

nuna kadar şiirleriyle, konuşmalarıyla millî ruhu 

canlı, diri tutarak başta askerlerimiz olmak üze-

re bütün millete umut, cesaret, heyecan, inanç 

aşılamıştır. O en karanlık zamanlarda milletimi-

ze yönünü gösteren kutup yıldızı, çalkantılı dö-

nemlerde bize yol gösteren deniz feneri olmuş-
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sa-vunan yerli ve millî bir hareket olarak günü-

müzde sadece ülkemizde değil, bütün dünyada 

sen-dikacılığa yeni bir soluk getirmiş; hak, emek 

ve özgürlük mücadelesinde onlarca kazanıma 

imza atmıştır. 

“Kim demiş her şeyin bitişi ölüm  

Destanlar yayılır mezarımızdan” 

Eğitim-Bir-Sen olarak, Kurucu Genel Başkanı-

mız Mehmet Akif İnan’ın gösterdiği medeniyet 

ufkuna doğru şaşmayan ve azalmayan heye-

canla yürüyüşümüzü sürdürüyor, onun adını 

ve ide-allerini yaşatmak için Mehmet Akif İnan 

Vakfı’nda çeşitli faaliyetler organize ediyoruz. 

Hayat-tayken yayımladıklarının yanı sıra, gaze-

te ve dergilerdeki yazılarını belli bir tasnifle bir 

araya getirip kitaplaştırdık. Ayrıca sanatçı ve dü-

şünür yanından sendikacılığına kadar hazırlayıp 

ya-yımladığımız birçok kitabın gördüğü ilgi biz-

leri ziyadesiyle memnun etmektedir. 

Akif İnan ve arkadaşlarından aldığımız emane-

ti zirveye, oradan yeni ufuklara ve en nihayet 

yer-yüzünün ulaşabildiğimiz her coğrafyasına 

yepyeni umutların müjdesi olarak taşımaktan 

onur ve gurur duyuyoruz. 

“Yaslasam gövdemi karlı dağlara/ Sonsuz bir 

uykuya kavuşsam bir gün”, “Bitirip şu kara kuru 

ekmeği/ Göç etsem diyorum yar ellerine” mısra-

larıyla aidiyetini ve vuslat arzusunu dile getiren 

Mehmet Akif İnan, 6 Ocak 2000’de ‘yar ellerine 

göçtü.’ 

Urfa’da, Harran Kapısı’nın dışındaki ‘Semt-i Hâ-

müşan’da ebedi uykusunda, bıraktığı destanı 

yaşatanları izleyen uygarlık savaşçısını, Kudüs 

Şairi Mehmet Akif İnan’ı bir kez daha rahmet ve 

minnetle anıyoruz. 

‘Mezarından destanlar yayılan’   
Akif İnan’ı rahmetle yâd ediyoruz 

05/01/2023 

“En büyük zaferler büyük ruhlarındır”   

(Mehmet Akif İnan) 

Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan’ı, 

vefatının 23. yılında rahmetle yâd ediyoruz. Ede-

biyat dünyamızın ‘Yedi Güzel Adam’ından ‘Ku-

düs Şairi’ olarak da bilinen yazar, düşünür, hare-

ket adamı Mehmet Akif İnan, özü, sözü, kalemi 

ve kelamıyla ömrünü memleketine, milleti-ne, 

kültürüne adamış; nezih, naif, kültürlü, kişiliğiyle 

hayatındaki sayısız insana öğretmen,  ağa-bey, 

dost, yoldaş, arkadaş olmuştur. İnançlı, kararlı, 

cesur, eylemci tarafıyla önder, lider olmuş müs-

tesna bir şahsiyet olan Akif İnan, inanç, iddia ve 

idealleri doğrultusunda, anlamlı, bereketli bir 

ömür yaşamıştır. 

1940 yılında Urfa’da doğup daha lise yıllarında 

yetkin bir edebiyat ve düşünce seviyesine ulaşan 

Akif İnan, sahici bir aydın sorumluluğuyla günlük 

yazılarını Yeni Devir ve sonra Milli Gaze-te’de, şiir 

ve denemelerini daha çok Mavera Dergisi’nde 

yayınlamıştır. 1970’lerde fırsatını bul-duğu her 

durumda özellikle gençlere verdiği konferanslar 

90’lı yıllarda hız ve yoğunluk kazan-mıştır. Bu 

yeni dönemde Anadolu’yu karış karış gezip yerli 

ve millî kültüre dönmenin hayatî önemini güçlü 

bir dille vurgulayarak yeni bir uyanış hareketine 

öncülük etmiştir. Çok kısa za-manda söz bere-

ketlenmiş, başlattığı uyanış ve toparlanış hare-

keti, aydınlık bir çağlayana dönüş-müştür. Bu 

ruh ve amaçla 1992’de 14 arkadaşıyla Eğitim-Bir-

Sen’i kurmuştur. 

Eğitim-Bir-Sen, eğitim çalışanlarının özlük hakla-

rını iyileştirmenin yanı sıra, Türkiye’nin ente-lek-

tüel birikimini toparlayıp harekete geçirmek 

suretiyle eğitimde kök değerlerimize dönüşü 
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Hakkın ve hakikatin sözcülüğünü 
yapan gazetecilerin gününü tebrik 
ederiz 

09/01/2023

İnsanları gerçeklerle buluşturmak için, meslek 

ahlakından taviz vermeden, doğru bilgi ve haber 

peşinde olmadık zorlukları göğüsleyen gazete-

ciler, bilgi toplumunun sağlam zeminde ve sağ-

lam usulle işlemesine de katkıda bulunmaktadır. 

Yorucu bir tempoyla toplumsal olaylardan afet-

lere, terörden savaş alanına kadar zor, tehlikeli 

anlarda ve yerlerde, üstelik zamanla yarışarak, 

gelişmeleri haberleştirerek bizlere servis eden 

gazeteciler, kamuoyu açısından çok önemli bir 

görev yapmaktadır. Birçok basın çalışanı, haber 

peşinde koşarken pek çok tehlike atlatmakta, 

yaralanmakta, hatta canından olmaktadır. 

İnsan hakları ve hürriyetinin kullanımı açısından 

basın özgürlüğü önem taşımaktadır. Düşünce, 

inanç, kanaat ve ifade özgürlüğü ancak basın 

hürriyetiyle mümkün olabilir. Gerçeklerin haber 

olmadığı yerlerde insanlar doğrudan mahrum, 

yalana mahkûm olurlar. 

Bugün, birçok konuda bazı yayın organlarında 

sağlıklı haberlerin çıkmamasının sebebi, kasıtlı 

haber anlayışıyla zihinlerin perdelenmesidir. Bu 

nedenle, bütün medya mensupları yalnızca ola-

nın olduğu gibi anlaşılmasına ve aktarılmasına 

aracılık etmelidir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, gece gündüz demeden 

ter akıtan; hakkın ve hakikatin sözcülüğünü ya-

pan basın emekçilerinin ‘Çalışan Gazeteciler Gü-

nü’nü tebrik ediyor, bugünün çalışma şartlarının 

iyileştirilmesine vesile olmasını diliyoruz. 
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Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeli-

ğinde öğretmen atama ve yer değiştirme yönet-

meliğindeki yüksek lisans mezuniyetine verilen 

hizmet puanında tezli-tezsiz ayrımı yapılması ile 

takdir-teşekkür-aylıkla ödül belgelerinin puanla-

ma dışında tutulmasını dava konusu ettik. 

Eğitim-Bir-Sen olarak görev süresi ve temsil yet-

kisi sona eren temsilcilerle 15.8.2020 tarihinde 

gerçekleştirilen hukuka ve kanuna aykırı İLKSAN 

8. Dönem 4. Olağan genel kurulunu ve alınan ka-

rarların iptali istemiyle dava açtık. 

5.2.2021 tarihli ve 31386 sayılı Resmî Gazetede 

yayımlanan yönetmeliğin, eğitim yönetimi serti-

fikasının sekiz yılla sınırlanması, lisansüstü eğiti-

me sertifika programlarında muafiyet sağlanma-

ması, belirli eğitim kurumlarının yöneticiliğinin 

belirli alanlara tahsis edilmesi sonucunu doğura-

cak ve genel bilgi/kültür dersleri öğretmenlerini 

kendi aralarında ayrıştıracak nitelikte görevlen-

dirme özel şartları getirilmesi, müdür başyar-

dımcılığı için müdür yardımcılığından farklı bir 

görevlendirme şartları getirilmemesi, değerlen-

dirme formlarında bütün adayların erişimine eşit, 

adil ve objektif bir biçimde açık olmayan, adayın 

kendi istek ve iradesi haricinde tecelli edebilen 

faaliyetlerin puanlama konusu edilmesi, sadece 

son dört yıldaki ödüllerin dikkate alınması, dört 

yıldan fazla hizmet sürelerinin eksik puanlama-

ya tabi tutulması ve teşekkür-takdir belgeleri ve 

aylıkla ödülün puanlama dışı bırakılması gibi hü-

kümlerini dava konusu ettik. 

29.2.2020 tarihli ve 31054 sayılı Resmî Gazetede 

yayımlanan Kurumlar Arası Geçici Görevlendir-

me Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle yükseköğretim 

kurumlarını yer değişikliği kapsamından çıkar-

tan düzenlemeye dava açtık. 

29.2.2020 tarihinde Kurumlar Arası Geçici Gö-

revlendirme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle 

üniversitelerin yönetmelik kapsamı dışına çıkar-

tılarak akademik ve idari personelin üniversitele-

rarası geçici yer değişikliği yapabilme haklarının 

ellerinden alınmasını dava konusu ettik. 

17.1.2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmî Gazetede 

yayımlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönet-

meliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetme-

liğin 7 nci maddesindeki akademisyenlerin 2019 

yılında gerçekleştirdikleri akademik faaliyetle-

rin faaliyetin gerçekleştirildiği dönemde geçerli 

olan yönetmelik hükümlerine nazaran daha dü-

şük akademik teşvik ödeneği ve ödeneğe esas 

puanlamaya neden olacak şekilde yürürlüğe ko-

nulan yönetmelik değişikliğini yargıya taşıdık. 

Eğitim-Bir-Sen olarak Mart/Haziran 2020 tarih-

lerinde görev süreleri sona erecek olan İLKSAN 

ilçe ve il temsilcileri için temsilci seçimi takvimi-

nin ivedilikle oluşturularak duyurulması talebi-

mizin zımnen reddi üzerine dava açtık. 

18.7.2020 tarihli ve 31189 sayılı Resmî Gazetede 

yayımlanan düzenlemeyle Millî Eğitim Bakanlığı 

Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişik-

liği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hak-

kında Yönetmeliğin ilçe millî eğitim müdürlüğü 

kadrolarına atamayı düzenleyen 23 üncü mad-

desinde değişikliğe gidilerek, ilçe millî eğitim 

müdürü kadrolarına; yazılı veya yazılı ve sözlü 

sınavı kazanarak atanmış olmaları şartıyla eğitim 

kurumu müdürlüğü görevinde veya şube müdü-

rü kadrosunda görev yapmış olanlar arasından 

atama yapılacağı hüküm altına alan değişikliğe 

dava açtık. 

19.6.2020 tarihli ve 31160 sayılı Resmî Gazetede 

yayımlanan düzenlemeyle Millî Eğitim Bakanlığı 

A. GENEL DAVA TAKİPLERİ 
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ve E.17110121 sayılı yazısındaki “rutin müfredat 

kapsamında Cumartesi ve Pazar günleri okutu-

lan derslerin de öncelikle aylık karşılığında de-

ğerlendirilmesi,” hükmüne dava açtık. 

12.6.2021 tarihli ve 31509 sayılı Resmî Gazetede 

yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu 

Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 13 üncü madde-

siyle 11.4.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Ga-

zetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat 

Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinin 66 ncı 

maddesine eklenen “(4) Olgunlaşma enstitüle-

rinin öğrencisi/kursiyeri bulunmayan araştırma, 

tasarım ve üretim ve tanıtım ve pazarlama bö-

lümlerinde görevli öğretmenlerin çalışma sürele-

ri bir iş saati 60 dakika olmak üzere haftalık 30 iş 

saatidir.” fıkrasının iptali için dava açtık. 

10.8.2021 tarihli ve 31564 sayılı Resmî Gazetede 

yayımlanan Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle 

15.4.2018 tarihli ve 30392 sayılı Resmî Gazete-

de yayımlanan Doçentlik Yönetmeliğinin 4 üncü 

maddesine eklenen altıncı ve yedinci fıkraların-

daki doçentlik adaylarının başvuru hakkını kısıt-

layan hükümlerini dava konusu ettik. 

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından 

15.9.2021 tarihinde yayınlanan “2021 Eylül Dö-

nemi Doçentlik Kılavuzu”nda doçentlik başvu-

rularına 900 TL sınav ücreti istenilmesine dava 

açtık. 

1.3.2022 tarihli ve 31765 sayılı Resmî Gazetede 

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönet-

meliği’nin eğitim müfettişi olabilmek için 35 yaş 

sınırı getiren düzenlemesi ile ders denetimine 

ilişkin hükümlerine dava açtık. 

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlü-

ğünün “Bazı Eğitim Faaliyetlerinin Durdurulma-

sı” konulu 28.03.2020 gün ve 5964251 sayılı ya-

zısındaki “Bu itibarla eğitim kurumu yöneticileri 

ve öğretmenler bakımından yapılmış sayılacak 

ek ders görevlerinde, 28 Mart 2020 tarihinden 

itibaren yukarıda belirtilen eğitim faaliyetlerine 

yer verilmeyecektir.” ibaresine dava açtık. 

25.7.2020 tarihli ve 31196 sayılı Resmî Gazetede 

yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Döner 

Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin 

Dağıtılmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslara 

İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle 18.2.2011  tarih-

li ve 27850 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 

Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye 

Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtıl-

masında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin 

Yönetmeliğin 5 inci maddesinin on üçüncü fıkra-

sının sonuna eklenen “Açık öğretim hizmeti ve-

ren yükseköğretim kurumlarında açık öğretim, 

tüm sınav faaliyetleri ve açık öğretim altyapısı 

kullanılarak gerçekleştirilen benzeri faaliyetler 

karşılığında elde edilen gelirden kanuni kesinti-

ler düşüldükten sonra geri kalan tutarın en fazla 

yüzde beşi ek ödeme olarak dağıtılabilir.” cüm-

lesinin iptalini dava konusu ettik. 

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlü-

ğünün “Ek Ders Ücreti” konulu 23.09.2020 gün 

ve E.13365395 sayılı yazısının (1) inci maddesi-

nin, (2) nci maddesindeki “Kararın 8’inci mad-

desinde belirtilen eğitim faaliyetleri kapsamında 

ders okutan öğretmenlerin hafta içinde okut-

tukları derslerin de öncelikle aylık karşılığında 

değerlendirilmesi; aylık karşılığı ders görevleri-

nin üzerinde okuttukları derslere bağlı olarak ek 

ders ücretinden yararlandırılmaları” hükmüne 

dava açtık. 

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlü-

ğünün “Ek Ders Ücreti” konulu 23.11.2020 gün 
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adına açtığımız davada, mahkeme, engelli me-

murlar ile ağır engelli ağır engel raporlu eşi veya 

bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan 

hısımları bulunan memurların taleplerinin yer 

değiştirme yönetmeliğinde yer alan kısıtlayıcı 

hükümlere tabi olmaksızın “kadro imkânları ve 

hizmet ihtiyacı” dikkate alınarak değerlendiril-

mesinin idare açısından bir yükümlülük olduğu-

na hükmederek, işlemin yürütmesini durdurdu.

Yönetici görevlendirme kapsamında yaptığı 

başvuru neticesinde görevlendirilmeye hak ka-

zanmasına rağmen güvenlik soruşturması ge-

rekçe gösterilerek görevine başlatılmayan üye-

miz adına açtığımız davada, mahkeme, yasal ve 

hukuki temeli olmayan güvenlik soruşturması 

kapsamında elde edilen tespitlerin görevlendir-

menin yapılmamasına veya bekletilmesine ge-

rekçe oluşturmayacağına hükmetti.

Okul öncesi öğretmeni olan üyemizin müdürlü-

ğünü yaptığı kurumun yeniden yönetici görev-

lendirme sürecinde görev süresinin sona erme-

sine rağmen tercihine açılmaması, akabinde pu-

anı kendisinden daha düşük, başka bir alandan 

bir başka öğretmenin müdür olarak atanması 

işlemlerinin iptali için açtığımız davada, mahke-

me, dava konusu işlemlerin iptali ile üyemizin bu 

işlemler nedeniyle mahrum kaldığı parasal hak-

larının iadesine karar verdi.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 35. mad-

desi kapsamında kadrosunun bulunduğu üniver-

siteden bir başka üniversiteye kadrosu aktarılan 

üyemiz adına açtığımız davada, mahkeme, kad-

ro aktarımı nedeniyle sürekli görev yolluğunun 

ödenmesi gerektiğine hükmetti. 

Aylıksız izninin sonlandırılarak göreve başlatıl-

ması talebi, kovid-19 salgınının yayılmasını önle-

Öğretmenlik uygulaması dersinin salgın nede-

niyle fiilen yapılmadığı ileri sürülerek ders göre-

vini yapmış sayılmayan ve ek ders ücreti öden-

meyen üyemiz adına açtığımız davada, mahke-

me, Cumhurbaşkanı kararıyla kovid-19 sebebiyle 

görevini yerine getiremeyen öğretmenlerin ek 

ders ücretinden faydalandırılacağından hareket-

le dava konusu işlemi iptal etti.

Özel eğitim öğretmeni üyemizin öğrencinin 

okula gelmediği döneme ait ek ders ücretlerinin 

ödenmesi talebinin reddine ilişkin işlemin iptali 

için açmış olduğumuz davada, mahkeme, üye-

mizin kendi kusuru olmaksızın fiili imkânsızlık 

nedeniyle ek ders görevinin yerine getirilemedi-

ği gerekçesiyle, talep edilen ek ders ücretlerinin 

ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Disiplin soruşturması neticesinde kınama ceza-

sının yanı sıra, görev yaptığı ilçeden bir başka-

ya ilçeye atanan üyemiz adına açtığımız dava-

da, mahkeme, ölçülülük ilkesine dikkat çekerek, 

üyemizin 80 km uzaklıktaki başka bir ilçedeki 

okula tayin edilmesinin ikinci defa cezalandırıl-

ması mahiyetinde olacağı gerekçesiyle işlemin 

hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Sınav ücreti gerekçe gösterilerek bir sendikanın 

açtığı dava üzerine unvan değişikliği sınavının 

iptali sonrasında sınava dayalı olarak teknisyen 

unvanını alan üyemizin yer değiştirdiği kurumca 

unvanının geri alınarak eski kadrosuna atanması 

işlemine karşı açtığımız davada, mahkeme, ka-

zanılmış hak ilkesine vurgu yaparak idari istik-

rar, hukuki güvenlik, belirlilik ve öngörülebilirlik 

ilkeleri yönünden hukuka ve hakkaniyete uyarlık 

bulunmadığına hükmetti.

Babasının sağlık mazereti nedeniyle naklen 

atanma talebine muvafakat verilmeyen üyemiz 

B. HUKUKİ KAZANIMLAR
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imkansızlık nedeniyle ek ders görevinin yerine 

getirilemediği gerekçesiyle, talep edilen ek ders 

ücretlerinin ödenmesi gerektiğine hükmetti. 

Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevin-

den çıkarılan ve sonrasında OHAL Komisyonu 

kararıyla görevine iade edilen üyemizin ek ders 

ücretlerinin ödenmesi talebinin reddine ilişkin 

işlemin iptali için açtığımız davada, mahkeme, 

dava konusu işlem olmasaydı, fiilen çalışma şar-

tını yerine getireceğinden, üyemizin görevde ol-

madığı döneme ilişkin tüm ek ders ücretlerinin 

yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerektiğine karar 

verdi.

Okul müdürü olarak görev yapmakta iken KHK 

ile kamu görevinden çıkarılan ancak sonrasında 

sınıf öğretmeni olarak kamu görevine iade edi-

len üyemizin, eski görevi olan okul müdürlüğüne 

yeniden görevlendirilmesi talebinin reddi üzeri-

ne açtığımız davada, mahkeme, kamu görevine 

iade edilen personelin yöneticilik görevine iade 

edilmemesini hukuka aykırı bularak işlemi iptal 

etti.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde teknisyen 

olarak görev yapmakta iken, hakkında başlatı-

lan disiplin soruşturması sonucu disiplin cezası 

alan ve aynı zamanda başka bir ilçedeki Ana-

dolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü emrine ata-

nan üyemiz adına açtığımız davada, mahkeme, 

atama işlemini ikinci cezalandırma amacı taşıdı-

ğı gerekçesiyle hukuka aykırı buldu.

Zorunlu hizmet bölgesinde görev yapan üye-

mizin hizmet puanının artırımlı hesaplanma-

sı yönündeki talebinin reddi üzerine açtığımız 

davada, mahkeme, 06.05.2010 tarihinden önce 

göreve başlamasına rağmen zorunlu hizmet böl-

gesinde görev yapanlara zorunlu hizmet alanla-

rında çalıştığı sürelere ilişkin olarak artırımlı hiz-

met puanı verilmesi gerektiğine hükmetti.

mek amacıyla alınan tedbirler gerekçe gösterile-

rek reddedilen üyemiz adına açtığımız davada, 

mahkeme, idarenin gerekçesini hukuka aykırı 

bularak talebin reddini iptal etti.

Şikâyet ettiği kişi hakkında takipsizlik kararı ve-

rildiği gerekçesiyle hakkında başlatılan soruştur-

ma neticesinde görev yeri değiştirilen üyemiz 

adına açtığımız davada, mahkeme, şikâyet hak-

kının vatandaşlık görevi ve yasal bir hak olduğu 

vurgusu yaparak, yasal şikâyet hakkını kullanan 

üyenin salt BIMER şikâyetine dayalı olarak atan-

masını hukuka aykırı buldu.

Aynı okulda aynı unvanda sekiz yıllık görev sü-

resini doldurmasına rağmen, Millî Eğitim Bakan-

lığı tarafından 657 sayılı Kanun’un 76. madde-

sine göre aynı okula aynı kişinin müdür olarak 

atanması işleminin iptaliyle, bahse konu okulun 

2020 yılı yönetici görevlendirme münhal listesi-

ne eklenmesi talebi reddedilen üyemiz adına aç-

tığımız davada, mahkeme, yönetmelik hükmüne 

aykırı olarak kişinin yeniden aynı okula atanma-

sının eşitlik ilkesine aykırı olacağı gerekçesiyle 

yürütmenin durdurulması kararı verdi.

Uyarma cezasının yanında yöneticilik görev sü-

resini tamamlamak üzere bir başka okula isteği 

dışında ikinci bir cezalandırma niteliğinde gö-

revlendirilen üyemiz adına açtığımız davada, 

mahkeme, dava konusu işlemi, ölçülülük ilke-

sinin “orantılılık” ve “gereklilik” alt kriterlerine 

uyulmadığı, idareye tanınan takdir yetkisinin, öl-

çülülük ilkesi, hizmet gerekleri ve kamu yararına 

uygun olarak kullanılmadığı gerekçesiyle iptal 

etti.

Özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan üye-

mizin öğrencinin okula gelmediği döneme ait ek 

ders ücretlerinin ödenmesi talebinin reddine iliş-

kin işlemin iptali için açmış olduğumuz davada, 

mahkeme, üyemizin kendi kusuru olmaksızın fiili 
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Haksız yere disiplin cezası verilen üyemiz adı-

na disiplin cezasının iptali istemiyle açtığımız 

davada, mahkeme, savunma isteminde disiplin 

suçunu oluşturan eylemin açık bir şekilde belir-

lenmesi ve isnat olunan eylemin hangi disiplin 

kurallarını ihlal ettiğinin açıkça ortaya konulması 

gerektiğine hükmetti.

Proje okulunda müdür yardımcısı olan üyemizin, 

görev süresinin bitmesi nedeniyle farklı bir oku-

la müdür yardımcısı olarak görevlendirilmesinin 

yapılması istemiyle yapmış olduğu başvurusu-

nun reddine ilişkin işlemin iptali için açmış oldu-

ğumuz davada, mahkeme üyemize proje okulda 

görevlendirilmiş olması nedeniyle bu hakkın ta-

nınmamasını hukuka aykırı bularak, dava konusu 

işlemin iptaline karar verdi.

KHK ile kamu görevinden çıkarılan ancak Ola-

ğanüstü Hal İşlemleri Komisyon kararıyla gö-

revlerine iade edilen üyelerimiz adına açtığımız 

davalarda, mahkemeler, davacıların idarenin hu-

kuka aykırı işlemi nedeniyle fiilen çalışamadığın-

dan ve idarenin davacılara vermiş olduğu zararı 

tazmin etmesi gerektiğinden hareketle açıkta 

geçen süreler için ek ders ücretleri ve öğretim 

yılına hazırlık ödeneğinin ödenmesi gerektiğine 

hükmetti.

Disiplin kurulunca teklif edilen cezanın reddi 

sonrasında bir alt ceza olan aylıktan kesme ce-

zasıyla tecziye edilen bir üyemiz adına açtığımız 

davada, mahkeme, alt ceza uygulamasının ayrı 

bir disiplin cezası niteliği taşımadığı ve asıl ce-

zayı vermeye yetkili olan disiplin amirinin ya da 

kurulun alt cezayı vermesi gerektiği hususunun 

yerleşmiş bir içtihat olduğu gerekçesiyle vali ta-

rafından disiplin amiri sıfatıyla verilen bir alt ce-

zayı iptal etti.

Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından çıkar-

tılan Konut Tahsis Yönergesi’ nin hukuka aykırı 

Dört yıllık görev süresinin dolmasının ardından 

yeniden görevlendirme kapsamında müdür yar-

dımcılığı başvurusu kabul edilen üyemizin, ata-

masının yapılarak görevine başlatılması istemiy-

le yaptığı başvurunun, güvenlik soruşturmasının 

devam ettiği gerekçesiyle reddine ilişkin işlemin 

iptali için açtığımız davada, mahkeme, somut, 

hukuken kabul edilebilir bir bilgi ve belge olmak-

sızın müdür yardımcılığı görevine başlatılmama 

işlemini hukuka aykırı bularak iptal etti.

İmam hatip lisesinde müdür yardımcısı olarak 

görev yapan üyemizin soruşturma neticesinde 

hakkındaki iddiaların sübut bulduğu gerekçe-

siyle başka bir okula öğretmen olarak atanması 

işleminin iptali için açtığımız davada, mahkeme, 

disiplin cezası gerektiren her eylemin görev yeri 

değişikliğini gerektirmediği gibi, görev yeri de-

ğişikliği gerektiren her eylemin de disiplin ceza-

sını gerektirmeyebileceğine dikkat çekerek, üye-

mizin görev yaptığı yerde kalmasını engelleyici 

mahiyette bir eyleminin olmaması nedeniyle, 

dava konusu atama işlemini iptal etti.

İlçe millî eğitim müdürlüğü emrinde şef olarak 

görev yapan üyemizin, engellilik durumu göz 

önünde bulundurularak, il millî eğitim müdürlü-

ğüne atamasının yapılması talebiyle yaptığı baş-

vurunun, merkez ve merkez ilçelerde şef kadro-

sunda norm olmadığı gerekçesiyle reddedilmesi 

işleminin iptali için açtığımız davada, mahkeme, 

dava konusu işlemi sebep ve amaç unsurları yö-

nünden hukuka aykırı buldu.

Bölge hizmetine bağlı yer değişikliği kapsamın-

da görev yeri değiştirilen engelli şube müdürü 

üyemiz adına açtığımız davada, mahkeme, Dev-

let Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atan-

malarına İlişkin Yönetmelik’in Ek 3. maddesi 

hükmüne atıfla, engellilik durumu devam ettiği 

sürece kurumlarca isteği dışında memurun gö-

rev yerinin değiştirilemeyeceğine hükmetti.
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olmak suretiyle memur olarak atanan üyemizin, 

atandığını ilçedeki hastanede periyodik kontrol-

lerini yaptıracağı bölümün bulunmaması nede-

niyle engellilik durumuna bağlı yer değişikliği 

talebinin reddine ilişkin işlemin iptali için açtığı-

mız davada mahkeme, dava konusu işlemin yü-

rütmesini durdurdu.

Zorunlu hizmet alanında fazla çalıştığı süreler 

için ilave hizmet puanı verilmesi talebi reddedi-

len üyemiz adına açtığımız davada, mahkeme, 

zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami 

çalışma sürelerinin üzerinde görev yapanların ek 

hizmet puanından yararlandırılması gerektiğine 

hükmetti.

Doçentlik unvan ve yetkisini almasına rağmen 

mali hakların bu unvan üzerinden ödenmemesi 

üzerine açtığımız davada, mahkeme, doçentlik 

unvanını alanların doçentlik kadroları için öngö-

rülen oran ve tutarlarda ek gösterge, ek ders, 

geliştirme ödeneği, eğitim-öğretim ödeneği ve 

döner sermaye katkı payı açısından gerekli şart-

ları haiz olduğuna karar verdi.

Adli bir olay nedeniyle şikâyetçi sıfatıyla dâhil ol-

duğu savcılık soruşturması gerekçe gösterilerek 

okul müdürü üyemizin görev süresinin uzatılma-

ması üzerine açtığımız davada, mahkeme, sırf 

hakkında devam etmekte olan hazırlık soruştur-

ması nedeniyle güvenlik soruşturmasının olum-

suz olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti.

Disiplin cezasının özlük dosyasından silinme-

si için başvurudan bulunan üyemizin talebinin 

reddi üzerine açtığımız davada, disiplin cezası-

nın özlük dosyasından silinmesine engel teşkil 

edecek somut bir olgunun mevcut bulunmadığı 

gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar 

verildi.

“Soruşturma sonucu aylıktan kesme cezası tek-

lifi getirilen astı hakkında disiplin amiri sıfatıyla 

gördüğümüz bazı hükümlerinin iptali için açtı-

ğımız davada, mahkeme, yönergenin “Görev 

tahsisli konutların tahsis şekli” başlıklı 7. madde-

sinde yer alan “hazırlanan aşağıdaki sıraya göre” 

ibaresini iptal etti.

Adli bir olay nedeniyle yargılanmakta olduğu 

ceza davası gerekçe gösterilerek okul müdürü 

üyemizin görev süresinin uzatılmaması üzerine 

açtığımız davada, mahkeme, ilgili yönetmelik-

te, davacı hakkındaki güvenlik soruşturmasının 

olumsuz olarak değerlendirilmesinin yeniden 

müdür olarak atanmasına tek başına engel bir 

durum teşkil edeceğine yönelik bir düzenlemeye 

yer verilmediğinden hareketle işlemi iptal etti.

Cumartesi günü gerçekleştirilen okul aile birliği 

genel kurul toplantısına katılmadığı gerekçesiy-

le disiplin cezasıyla tecziye edilen üyemiz adına 

açtığımız davada, mahkeme, üyemizin kendisine 

bir gün önce bildirilen ve mesai saatleri dışında 

gerçekleştirilen toplantıya katılmamasında ku-

surlu davrandığından bahsedilemeyeceği gerek-

çesiyle işlemin iptaline karar verdi.

6 ay süreyle geçici görevlendirilen üyemizin gö-

revlendirilmesinin iptali istemiyle açtığımız da-

vada, mahkeme, hizmet ihtiyacının ve bu ihtiya-

cın karşılanması gerekliliğinin somut ve nesnel 

gerekçelerle tam olarak ortaya konulamadığı 

gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı 

verdi.

Hakkında yapılan soruşturma sonucunda yurt 

dışı aylığının iadesi istenilen üyemizin maaşın-

dan söz konusu aylık ödemesinin resen kesil-

mesi işlemine karşı açtığımız davada, mahkeme, 

idarelerce tazminin genel hükümlere göre yapı-

labileceğine dikkat çekerek, bu konuda idarenin 

resen icra yetkisi bulunmadığına hükmetti.

Engelli kadrosunda hizmetli olarak görev yap-

makta iken, görevde yükselme sınavında başarılı 
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söz konusu talebin dışına çıkılmak suretiyle tesis 

edilen dava konusu işlemi iptal etti.

Eğitim-Bir-Sen yöneticisi ve üyesinin, sandık 

üyeliğinin sonlandırılarak İLKSAN kesintisi veya 

başka adlar altında Sandığa kesilen aidatların, 

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım 

Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeli-

ği’nin 10. maddesi çerçevesinde emekliye ayrı-

lırken alınacak maddi yardım ölçü alınmak su-

retiyle hesaplanarak ödenmesi talebinin reddi 

üzerine açılan davada, mahkeme, aylıksız izne 

ayrılmanın sandık üyeliğini sona erdirdiğine, 10 

yıldan fazla aidat ödenmiş olması nedeniyle de 

aidat iadesinin emekliye ayrılırken alınacak mad-

di yardım esasına göre ödenmesi gerektiğine 

hükmetti.

Üyemize verilen disiplin cezasının iptali istemiy-

le açtığımız davada, mahkeme, itiraz makamın-

ca reddedilen cezanın aynısının disiplin amirince 

657 sayılı Kanun’un 126. maddesine dayanılarak 

tekrar verilemeyeceğine hükmetti.

Hakkâri İlinde sözleşmeli öğretmen olarak görev 

yapmakta iken, İstanbul İline sağlık mazereti ne-

deniyle ataması yapılan üyemizin sürekli görev 

yolluğu ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun 

reddine ilişkin işlemin iptaline karar verildi. 

teklif edilen cezayı uygulamadığı” gerekçesiyle 

yöneticiliği üzerinden alınarak öğretmen olarak 

atanan okul müdürü üyemiz hakkındaki bu işle-

me karşı açtığımız davada, mahkeme, yürütme-

nin durdurulmasına hükmetti.

Bir üyemizin, soruşturma sonucunda idari yön-

den getirilen teklifle bulunduğu okuldan başka 

bir okula yapılan atamasının iptali için açtığımız 

davada, mahkeme, yetkisiz makam tarafından 

yapılan atama işlemini iptal etti.

Asılsız ihbara dayalı olarak açığa alınan ve son-

rasında hakkında yürütülen soruşturma netice-

sinde iftiraya uğradığı anlaşılan üyemizin eski 

görev yerine iadesi isteminin reddedilmesi üze-

rine açtığımız davada, mahkeme, açığa alınma 

gerekçesinin hukuki dayanaktan yoksun oldu-

ğunun tespiti üzerine tekrar eski görevine iade 

edilmesi gerektiğine hükmetti.

Mazerete bağlı yer değişikliği talebi üzerine ma-

zeretinin bulunduğu yerleşim yerine ataması ya-

pılan ancak yeni görevine başlatılmaksızın atama 

yeri, mazeretinin bulunduğu yerden il içinde bir 

başka yere değiştirilen üyemiz adına açtığımız 

davada, mahkeme, aile birliği mazeretine bağlı 

olarak talep dilekçesinde yer verilen istem ile sı-

nırlı olarak değerlendirme yapılması gerekirken, 
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Eğitim-Bir-Sen olarak, Millî Eğitim Bakanlığı’na 

başvurarak, sınıf öğretmenleri ve okul öncesi 

öğretmenlerine yönelik Okul Aile Birliği Geliş-

tirme Programı Kursu’na katılımın öğretmenle-

rin tercihlerine bırakılmasını, katılım hususunda 

zorlama yapılmamasını ve öğretmenlerin söz 

konusu kursa farklı il/ilçelerde de katılabilmesini 

talep ettik. (Mayıs 2019) 

Sınıf öğretmenleri ve okul öncesi öğretmenle-

rine yönelik Okul Aile Birliği Geliştirme Progra-

mı Kursuna katılımın öğretmenlerin tercihlerine 

bırakılması, katılım hususunda zorlama yapıl-

maması ile Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim 

Kurumları Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin 

üçüncü fıkrasının (c) bendi hükmüne uygun şe-

kilde öğretmenlerin söz konusu kursa farklı il/

ilçelerde de katılabilmeleri hususunda genel bir 

yazının taşra teşkilatına gönderilmesini talep et-

tik. (Mayıs 2019) 

657 sayılı Kanun’un 103 üncü ve 222 sayılı Ka-

nun’un 43 üncü maddelerine açıkça aykırı şe-

kilde rehber öğretmenlerin tercih danışmanlığı, 

alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine 

bağlı olarak yapılacak çalışmalarda yaz tatili 

döneminde zorunlu görevlendirilmelerine son 

verilmesi; söz konusu görevlendirmenin rehber 

öğretmenlerin isteklerine bırakılması; bu görev-

lerin rehber öğretmenlerin istedikleri mahalde 

ifa edilebilmesi ve söz konusu görevler karşılı-

ğı ödenen ek ders ücretinin en az 6 saat olmak 

üzere artırılmasını talep ettik. (Temmuz 2019) 

Müdür yardımcılığında dört ya da sekiz yıllık gö-

rev süresinin sona ermesine bağlı olarak yeniden 

görevlendirilenlere, müdürlük görevi için ilk defa 

görevlendirme başvurusu hakkı tanınmasını ta-

lep ettik. (Temmuz 2019) 

Eğitim-Bir-Sen olarak, Millî Eğitim Bakanlığı’na 

başvuruda bulunarak, görevde yükselme kap-

samında atamaya konu edilecek şef ve memur 

kadroları için atama sürecinde mazerete bağlı 

yer değişikliği talebi bulunanların mazeretlerinin 

bulunduğu yere; engelli personelin ise isteme-

si hâlinde norm kadro durumuna bakılmaksızın 

bulundukları yerlere atamalarının gerçekleştiril-

mesini talep ettik. (Nisan 2019) 

Eğitim-Bir-Sen olarak, Millî Eğitim Bakanlığı’na 

başvurarak, öğretmenlerin tercih ettikleri eğitim 

kurumları itibarıyla hizmet puanı üstünlüğüne 

göre sıraya konularak norm açığı oluştukça il içi 

yer değişikliği taleplerinin bu sıraya göre karşı-

lanmasını istedik. (Nisan 2019) 

Eğitim-Bir-Sen olarak, Millî Eğitim Bakanlığı ile 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvurarak, 2019 

Mayıs ayına ilişkin ek ders ücreti ödemelerinin 

bayramdan önce yapılmasını talep ettik. (Mayıs 

2019) 

Eğitim-Bir-Sen olarak, TBMM Millî Eğitim, Kül-

tür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığı’na ve 

Millî Eğitim Bakanlığı’na başvuruda bulunarak, 

görevleri başında öldürülen eğitim çalışanları-

nın şehit sayılarak 2330 sayılı Kanun kapsamına 

alınmaları, 3713 sayılı Kanun’da terör eylemleri-

ne maruz kalan kamu görevlileri veya sivil va-

tandaşlar için öngörülen haklardan faydalandı-

rılmaları ve 5510 sayılı Kanun’un 47. maddesinin 

uygulandığı hâllerde vazife malullüğüne ilişkin 

usul ve esasların mağduriyeti önleyecek şekil-

de somutlaştırılması konularında Öğretmenlik 

Meslek Kanunu taslağı çerçevesinde düzenleme 

yapılması için girişimlerde bulunulmasını talep 

ettik. (Mayıs 2019) 

C. HUKUK VE MEVZUAT ALANINA İLİŞKİN KURUMLARLA YAZIŞMALAR VE 
ÇALIŞMALAR
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Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer 

Değiştirme Yönetmeliği’nin 40 ıncı maddesinin 

dördüncü fırkası hükmü gereği verilmekte olan 

ilave hizmet puanlarından, yatılı bölge ortaokulu 

statüsünde olmayan yatılı/pansiyonlu okullarda 

görev yapan öğretmenlerden ve yatılı bölge or-

taokulunda yeterli sayıda istekli öğretmen bu-

lunmaması nedeniyle diğer eğitim kurumlarında 

görevli öğretmenlerden, belletmenlik/nöbetçi 

belletmenlik görevini yerine getirenlerin de fay-

dalandırılmaları ve Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici 

ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine 

İlişkin Karar’ın 13 üncü maddesi gereğince öden-

mekte olan ek ders ücretlerinin %100 artırımlı 

ödenmesi noktasında düzenleme yapılması/gi-

rişimde bulunulmasını talep ettik. (Kasım 2019) 

Okul yönetimlerinin Millî Eğitim Bakanlığı Taşı-

ma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği ve Okul 

Servis Araçları Yönetmeliği’ne aykırı surette 

servis araçlarının ve şoförlerinin denetimleriyle 

yükümlü kılınmasının istenilmemesi; söz konusu 

iş ve işlemlerin kolluk kuvvetlerince yerine geti-

rilmesi talebiyle valiliğe müracaat edilmesi ko-

nularında il millî eğitim müdürlüklerine genel bir 

yazı gönderilmesini talep ettik. (Aralık 2019) 

Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmen-

lerimizin atamalarının tercihleri esas alınarak ya-

pılması; tercihlerine atanamayan veya tercihte 

bulunmayanların ise halen bulundukları eğitim 

kurumlarının normlarında gösterilmeleri yönün-

de düzenleme gerçekleştirilmesini talep ettik. 

(Aralık 2019) 

652 sayılı KHK’nin geçici 11 nci maddesi hükmü 

kapsamında atanan öğretmenlerin, 5580 sayı-

lı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında 

faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt 

eğitim merkezlerinde öğretmen, uzman öğre-

tici veya diğer unvanlarda geçirdikleri sürelerin 

hizmet puanlarının hesaplanmasına değerlendi-

Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamladığı 

halde tekrardan zorunlu hizmet alanlarına ken-

di istekleriyle atananların, Yönetmeliğin 40 ıncı 

maddesinin altıncı fıkrası kapsamında hizmet 

puanlarının artırımlı hesaplanması gerektiğini 

talep ettik. (Ağustos 2019) 

Rehberlik öğretmenlerine nöbet ve belleticilik 

görevi üstlenme zorunluluğu getiren Millî Eğitim 

Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 

ilgili hükmünün kaldırılması ya da söz konusu 

görevlerin rehberlik öğretmenlerinin isteklerine 

bırakılması noktasında düzenleme yapılmasını 

talep ettik. (Eylül 2019) 

Meslekî ve teknik eğitim kurumlarında görev 

yapan yönetici ve öğretmenlerce “öz değerlen-

dirme formları” düzenlenmesi uygulamasına son 

verilmesi, mevcut yönerge ve uygulama rehbe-

rinin veri amaçlı kurumsal bazda değerlendirme 

raporu tanzim edilmesi şeklinde değiştirilmesini 

talep ettik. (Eylül 2019) 

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında norm kad-

ro açığı ve hizmet gereklerine göre belirlenen 

münhal kadrolar için unvan değişikliği sınavları 

açılmasını talep ettik. (Eylül 2019) 

Ara tatil dönemlerinde gerçekleştirilen mesleki 

çalışmalar için ek ders ücreti ödenmesi nokta-

sındaki hukuki belirsizliğin giderilmesi amacıyla 

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenle-

rinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 

6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına, “kasım ve 

nisan aylarında yapılacak ara tatillerde” ibare-

sinin eklenmesi ya da bu dönemlerde gerçek-

leştirilecek mesleki çalışmalar karşılığı Kararın 

6 ncı maddesi üçüncü fıkrası çerçevesinde ek 

ders ücreti ödenmesi noktasında il milli eğitim 

müdürlüklerine genel bir yazının gönderilmesini 

talep ettik. (Ekim 2019) 
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İlahiyat Fakültelerinin İlköğretim Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi programı mezunu alan öğretmen-

lerinin, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına 

Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri 

çerçevesinde imam hatip liselerine yönetici ola-

rak görevlendirilebilmeleri noktasında başvuru 

hakkı tanınmasını talep ettik. (Ocak 2020) 

Bakanlıkça 2020 yılı yarıyıl dönemi mazerete 

bağlı yer değişikliklerinde kişinin tercihine bağlı 

olarak mazeretin bulunduğu il veya ilçe emrine 

atama yapılması konusunda gerekli düzenleme-

nin yapılmasını talep ettik. (Ocak 2020) 

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenleri-

nin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 16 

ncı maddesinin Okul Spor Faaliyetleri Yönetme-

liği’nin 22 nci maddesiyle birlikte değerlendirile-

rek Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce 

düzenlenen okullar arası spor yarışmaları kapsa-

mında geçici görevlendirilenlerin, bu görevleri 

süresince üzerlerinde bulunan ders ve ek ders 

görevlerini yapmış sayılmalarını talep ettik. (Şu-

bat 2020)  

24.1.2020 tarihinde meydana gelen deprem fela-

keti nedeniyle Elazığ İli Merkez İlçesi ile Malatya 

İli Kale İlçesinin, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen 

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 42 nci 

maddesi çerçevesinde zorunlu çalışma yüküm-

lülüğü öngörülen hizmet alanı olarak değerlen-

dirilmesini talep ettik. (Şubat 2020) 

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer 

Değiştirme Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesi çer-

çevesinde aday öğretmenlerin performans de-

ğerlendirmelerinin yapılmış sayılması ve 5.7.200 

tarihinde gerçekleştirilecek adaylık kaldırma ya-

zılı sınavına, bahse konu tarih itibariyle bir yıllık 

fiilî çalışma süresini tamamlayacak (tamamlamış 

sayılacak) ve performans değerlendirmeleri ya-

pılmış sayılacak adayların da başvuruda bulu-

rilmesi noktasında Millî Eğitim Bakanlığı Öğret-

men Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 

41 inci maddesinde değişiklik yapılmasını talep 

ettik. (Aralık 2019) 

2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 

Kararı’nın İkinci Kısım İkinci Bölümünün 26 ncı 

maddesinde yer alan, mevcut üyeler dâhil olmak 

üzere Bakanlık kadrolarına atananlardan 4357 

sayılı Kanunun 11 inci maddesi kapsamında bulu-

nanların İLKSAN üyeliğine girmesi ve üyelikten 

ayrılmasının ihtiyari olması hükmünden hare-

ketle; (a) Özlük dosyalarının tanzimi ile ücret ve 

aylık tahakkuk işlemlerine esas olmak üzere İLK-

SAN üyeliğine giriş ve üyelikten ayrılmanın iste-

ğe bağlı olduğu, (b) İLKSAN üyeliğinden ayrılma 

yönünde beyan ve iradelerini ortaya koyanların 

ücret ve aylıklarından sandık üyelik aidatı kesin-

tisi yapılmaması, (c) 1.1.2020 tarihinden itibaren 

Bakanlık kadrolarına atananlardan 4357 sayılı 

Kanunun 11 inci maddesi kapsamında bulunanla-

rın, sandık üyesi olma yönünde açık istek ve be-

yanları olmadığı sürece sandık üyesi addedilme-

yerek sandık üyelik aidat kesintisi yapılmaması, 

yönünde Bakanlık il ve ilçe millî eğitim müdür-

lüklerine genel bir yazının gönderilmesi ile (d) 

İLKSAN Ana Statüsü’nün 8 inci maddesi gereği 

İLKSAN Yönetim Kurulu’nda bulunan Bakanlık 

temsilcilerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 

Kararı’nın uygulanması noktasında bildirimde 

bulunulmasını talep ettik. (Ocak 2020) 

Görev süresi sona erecek olan İLKSAN ilçe ve il 

temsilcileri seçimlerinin ne zaman gerçekleştiri-

leceği ve seçim takvimi konusunda verilmiş bir 

karar/tesis edilmiş bir işlem var ise söz konu-

su kararın/işlemin Sendikamıza bildirilmesi; bu 

yönde bir karar alınmamış/işlem tesis edilmemiş 

ise İLKSAN temsilci seçimi takviminin ivedilikle 

oluşturularak duyurulmasını talep ettik. (Ocak 

2020) 
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kriterleri çerçevesinde mazeretleri doğrultusun-

da işlem tesis edilmesi konusunda düzenleme 

yapılmasını talep ettik. (Haziran 2020) 

İller arası yer değişikliği talebi karşılanamayan 

öğretmenlerimizin mağduriyetlerine sebebiyet 

verilmemesi amacıyla, öncelikle ilçe emri uygu-

laması ve norm kadro güncellemesi yapılmak 

suretiyle ikinci bir kez iller arası yer değişikliği 

işlemlerinin gerçekleştirilmesini talep ettik. (Ey-

lül 2020) 

Öncelikle fiilen yüz yüze eğitime geçilmesi 

beklenmeksizin yönetici ve öğretmenlerin ders 

dağılımlarının yapılarak haftalık ders yüklerinin 

belirlenmesi; 21.9.2020 tarihi itibariyle başlayan 

2020-2021 eğitim-öğretim yılında eğitim-öğ-

retime başlamayan kurumlarda/sınıflarda veya 

haftanın bir veya birkaç günü eğitim-öğretim 

yapılan sınıflarda görev yapan yönetici ve öğ-

retmenlerin üzerlerinde bulunan ders ve ek ders 

görevlerinin yapılmış sayılması, buna ilişkin özlük 

haklarının ödenmesini talep ettik. (Eylül 2020) 

Bakanlıkça, 2020 yılı aile birliği, sağlık, can gü-

venliği mazeretlerine veya engellilik durumuna 

bağlı il içi yer değişikliği talepleri karşılanmayan 

öğretmenlerin, mazeretlerinin bulunduğu ilçe-

ye doğrudan ulaşım imkânı bulunan il içinde bir 

başka ilçeye veya mazeretinin bulunduğu ilçe-

ye (50 km gibi) makul bir mesafesi bulunan bir 

başka ilçeye ilçe millî eğitim müdürlüğü emrine 

atamalarının yapılması konusunda gerekli dü-

zenlemenin yapılmasını talep ettik. (Eylül 2020) 

Öğretmenlerin 16 – 20 Kasım 2020 tarihlerinde 

yapacakları meslekî çalışmaların uzaktan eğitim 

yoluyla gerçekleştirilmesini talep ettik. (Kasım 

2020) 

Aday öğretmenlerin Aday Öğretmenlerin Yetiş-

tirme Programı kapsamında katılmak zorunda 

nabilmesi için gerekli düzenlemenin yapılmasını 

talep ettik. (Mart 2020) 

Uzaktan eğitim uygulamalarının EBA TV ve eba.

gov.tr üzerinden gerçekleştirildiği, Bakanlık-

ça hazırlanan, yürütülen ve/veya içerikleri Ba-

kanlıkça onaylanmış olan platformlar haricinde 

başkaca uygulamalar üzerinden uzaktan eğitim 

faaliyeti yürütülmemesi gerektiği, öğretmenle-

rimizin kendi öğrencilerine yönelik her türlü bi-

reysel uzaktan eğitim faaliyetlerinin ve içerikle-

rinin eba.gov.tr üzerinden yürütülmesi gerektiği 

yönünde genel bir yazının Bakanlık teşkilatına 

duyurulmasını talep ettik. (Nisan 2020) 

İzin ve tatil dönemlerinde rehberlik öğretmen-

lerinin tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, 

öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak 

çalışmalarda görevlendirilme zaman dilimi ve 

sürelerinin iki aylık yıllık izin haklarını ihlal etme-

yecek şekilde planlanması yönünde düzenleme 

yapılması; söz konusu görevlendirmenin önce-

likle rehberlik öğretmenlerinin isteklerine bırakıl-

ması; yıllık izin süresi içinde görevlendirme ger-

çekleştirilmesinin zorunlu ve kaçınılmaz olduğu 

hallerde ise yıllık izin sürelerinde çalıştırılmaları 

dikkate alınarak söz konusu görevler karşılığı 

ödenen ek ders ücretinin en az 6 saat olmak 

üzere artırılmasını talep ettik. (Nisan 2020) 

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yük-

selme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Sure-

tiyle Atanması Hakkında Yönetmelik eki Hizmet 

Bölgeleri Çizelgesi güncellenmeden il/ilçe millî 

eğitim müdürlükleri şube müdürlerinin bölge 

hizmetine bağlı yer değiştirmelerinin gerçekleş-

tirilmemesi ve bölge hizmetine bağlı yer deği-

şikliği sürecinde, şube müdürlerinin aile birliğine 

ve sağlık durumuna bağlı mazeretlerinin dikka-

te alınarak Devlet Memurlarının Yer Değiştirme 

Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik uygu-

lamasına uygun somut, net ve objektif mazeret 
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Ders etkinliklerine erişim ve katılım imkânlarında 

var olan bölgesel, yöresel ve kişisel eşitsizlikler 

ile ortaöğretime geçiş sürecinde 8. sınıf notları-

nın başarı puanına olan etkisi göz önüne alına-

rak temel eğitimin ortaokul kademesi yönünden 

derslerin birinci dönem notlarının ikinci dönem 

yüz yüze yapılacak sınavlarla belirlenmesi yö-

nünde bir karar alınmasını talep ettik. (Ocak 

2021) 

Hizmet bölgelerinin güncellenmesi, sosyo-eko-

nomik gelişmişlik düzeyi esas alınarak il içinde 

bölge çeşitliliğinin artırılması, şube müdürleri-

nin isteklerine öncelik verilmesi, mazeretlerinin 

dikkate alınarak mazeret sebeplerindeki belir-

sizliğin giderilmesi, sosyo-ekonomik gelişmişlik 

seviyesi ortalamanın altında olan bölgelerde is-

teğe bağlı yer değişikliği hakkı verilmesi başta 

olmak üzere Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin 

Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer De-

ğiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetme-

liğin şube müdürlerinin bölge hizmetine bağlı 

yer değişikliği hükümlerinde düzenleme yapıl-

masını talep ettik. (Ocak 2021) 

Bakanlıkça, (a) öncelikle 2021 yılı yarıyıl dönemi 

mazerete bağlı yer değişikliklerinde kişinin ter-

cihine bağlı olarak mazeretin bulunduğu il veya 

ilçe emrine atama yapılması konusunda gerek-

li düzenlemenin yapılması, (b) bunun mümkün 

olmaması halinde eğitim kurumlarının ihtiyacı 

çerçevesinde öğretmenlerin mazereti ve coğra-

fi mesafe de dikkate alınarak il içinde yer deği-

şikliği işlemlerinin valiliklerce gerçekleştirilmesi 

konusunda yetki devri yapılması, (c) mazerete 

bağlı yer değişikliği işlemlerinin iller arası ve il içi 

olarak ayrı ayrı yapılması ve il içi yer değişikliğin-

de sıra uygulamasına geri dönülmesi konusunda 

ilgili yönetmelikte değişikliğe gidilmesini talep 

ettik. (Şubat 2021) 

Büyükelçilikler tarafından açılan ve elçilik bi-

nası/binaları haricinde faaliyet gösteren elçilik 

oldukları hizmet içi eğitim programları ve mes-

lekî çalışmaların uzaktan eğitim yoluyla gerçek-

leştirilmesini talep ettik. (Kasım 2020) 

Öğrenci velisinin izni ve eğitim kurumunun sal-

gına yönelik tedbirleri alması kaydıyla mesleki 

alan uygulamalarına ilişkin derslerin eğitiminin 

okul/kurumun atölye ve laboratuvarlarında ya-

pılabilmesi yönünde karar alınması ile yüz yüze 

eğitime ara verilen meslekî eğitim kurumlarının 

atölye ve laboratuvarlarında bulunan araç-ge-

reç, makine-teçhizat ve eğitim/deney setleri-

nin periyodik bakım ve onarımlarının yapılması, 

kullanıma hazır halde tutulması iş ve işlemlerini 

yürüten alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şef-

lerinin Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğret-

menlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Ka-

rar’ın 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası gereği 

ek ders ücretinden faydalandırılmaları gerektiği 

yönünde genel bir yazının taşra teşkilatına gön-

derilmesini talep ettik. (Aralık 2020) 

12 nci sınıflarda bulunan öğrenciler için düzenle-

nen Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının uzak-

tan eğitim yoluyla yeniden faaliyete geçirilme-

si yönünde düzenleme yapılmasını talep ettik. 

(Aralık 2020) 

Sözleşmeli öğretmenlere Millî Eğitim Bakanlığı 

Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül 

Verilmesine Dair Yönerge hükümleri çerçevesin-

de başarı, üstün başarı belgesi ve ödül verilebi-

leceğine dair genel bir görüş yazının taşra teşki-

latına gönderilmesini talep ettik. (Aralık 2020) 

Kovid-19 tedbirleri kapsamında unvan değişikliği 

sınavlarının e-sınav şeklinde gerçekleştirilmesi 

ile söz konusu sınavın ertelendiği dikkate alı-

narak sınavın veya e-sınavın gerçekleştirileceği 

tarihte başvuru şartlarını taşıyanlar yönünden 

ek başvuru hakkı verilmesini talep ettik. (Ocak 

2021) 
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veya atamaya esas puanı 60 ve üzeri puanı olan 

adaylara tercih hakkı verilmesi noktasında geçici 

bir düzenleme yapılmasını talep ettik. (Ağustos 

2021) 

Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Duru-

munda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberi 

çerçevesinde aynı sınıfta on gün içinde iki vaka 

çıkması suretiyle ilgili sınıfta yüz yüze eğitime 

ara verilerek tam zamanlı uzaktan eğitime ge-

çilen hallerde, uzaktan eğitim araçlarıyla eği-

tim-öğretim görevlerini fiilen yerine getiren öğ-

retmenlerin, söz konusu ders ve ek ders görev-

lerinin fiilen yapılmış sayılarak ders ve ek ders 

ücretlerinden herhangi bir kesinti yapılmaması 

hususunda genel bir yazının taşra teşkilatına 

gönderilmesini talep ettik. (Eylül 2021) 

Bakanlığın görevde yükselme ve unvan değişik-

liği sınavlarının düzenli ve sık aralıklarla gerçek-

leştirmediği hususu da dikkate alınarak unvan 

değişikliği sınavına dayalı atama takviminin ilan 

edilerek, tercih kılavuzunun bir an önce yayın-

lanması ile atama işlemlerinin gerçekleştirilme-

sini talep ettik. (Ekim 2021) 

2022 yılı bütçe kanunu hazırlık sürecinde bütçe 

kanunu eki (K) cetvelinin ilgili bölümüne “öğ-

retmenevleri ve akşam sanat okulları” ibaresinin 

eklenmesi için girişimde bulunulmasını talep et-

tik. (Ekim 2021) 

Unvan değişikliği sınav sonuçları kapsamında 

atamaya konu edilecek kadrolar için atama süre-

cinde mazerete bağlı yer değişikliği talebi bulu-

nanların mazeretlerinin bulunduğu yere; engelli 

personelin ise istemeleri halinde bulundukları 

yerlere atamalarının gerçekleştirilmesini talep 

ettik. (Kasım 2021) 

Okullarda ve taşra teşkilatında görev yapan 

memur ve hizmetliler başta olmak üzere diğer 

okullarında eğitim gördüğü iddiasındaki Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler yönünden hu-

kuka ve kanuna aykırı eğitim faaliyetlerine denk-

lik verilmemesi, 5.3.2004 tarihli ve 25393 sayılı 

Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakan-

lığı Denklik Yönetmeliği’nin yürürlükten kaldırıl-

dığı 30.5.2019 tarihinden bu güne kadar geçen 

süre zarfında bahse konu kurumlarda öğrenim 

gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler 

yönünden verilen denklik işlemlerinin iptal edil-

mesini talep ettik. (Şubat 2021) 

2–4 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen unvan 

değişikliği sınav sonuçlarının bağıl değerlendir-

me veya çan eğrisi yöntemine göre yapılması ile 

sınav soruları ve cevap anahtarının kamuoyuyla 

paylaşılmasını talep ettik. (Mart 2021) 

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarındaki 

yönetici ve öğretmenlerin, İçişleri Bakanlığı’nın 

3.3.2021 tarihli ve E.89780865-153-3695 sayılı 

yazısı gerekçe gösterilerek İl/İlçe Salgın Dene-

tim Merkezleri bünyesinde görevlendirilmemesi 

hususunda gerekli tedbirlerin alınmasını talep 

ettik. (Mart 2021) 

Sınav takvimi gözetilerek Sınavla Öğrenci Ala-

cak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî 

Sınav (LGS) konu içeriklerinin somut ve net bir 

şekilde resmî açıklama konusu edilmesini talep 

ettik. (Mart 2021) 

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım 

Sandığı (İLKSAN) 9. dönem ilçe ve il temsilciliği 

seçim tarihlerinin Haziran ayından önce sonuç-

landırılmak üzere yeniden belirlenmesini talep 

ettik. (Nisan 2021) 

Bakanlığın görevde yükselme ve unvan değişik-

liği sınavlarının düzenli ve sık aralıklarla gerçek-

leştirmediği hususu da dikkate alınarak bahse 

konu unvan değişikliği sınavına münhasır olmak 

üzere sözlü sınav başarı puanının 60’a çekilmesi 
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cıyla iller arası yer değiştirme işlemleri ile Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri dışında kalan 

illerde görev yapmakta olan öğretmenlerin, iste-

meleri halinde süre şartı aranmaksızın istihdam-

da güçlük çekilen yerlere yer değiştirme işlem-

lerinin, öğretmenlerin 2022 yılı yer değiştirme 

takvimi dönemi içinde gerçekleştirilmesini talep 

ettik. (Haziran 2022) 

Daha önce başarı belgesi bulunmakta iken 2022 

yılı içinde iki defa daha başarı belgesi almakla 

üstün başarı belgesi almaya hak kazanan per-

sonele üstün başarı belgesi yanında ödül veril-

mesi, bunun uygulanabilmesi için Yönerge’nin 

12 nci maddesindeki sınırlamanın kaldırılmasını 

talep ettik. (Haziran 2022) 

Bakanlığa bağlı kurumlarda aşçı ve aşçı yardım-

cısı kadro ve pozisyonlarında çalışan personelin 

görev tanımlarının, haftalık çalışma gün ve süre-

lerinin, pansiyon ve yurtlarda öğrenci olup olma-

masına ve yemek hizmeti verilip verilmemesine 

bağlı çalışma şartlarının bir idari düzenlemeyle 

belirlenerek taşra teşkilatına duyurulmasını ta-

lep ettik. (Haziran 2022) 

GSM operatörleri başta olmak üzere internet 

servis sağlayıcılarıyla yapılan anlaşmaların sayısı 

ve ücretsiz erişimin kapasitesinin artırılarak ÖBA 

üzerinden sunulan bütün hizmetlerin ücretsiz 

erişim yoluyla sağlanmasını talep ettik. (Tem-

muz 2022) 

657 Sayılı Kanunun Ek 32 nci maddesi çerçeve-

sinde 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan Kamu Gö-

revlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik 

Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 6. Dönem Toplu 

Sözleşmenin “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet 

Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” bölümünün 11 

inci maddesine göre ödenmekte olan 2022 ve 

2023 yıllarına münhasır öğretim yılına hazırlık 

ödeneğinin en az yıllık TÜFE değişim oranına 

hizmet sınıflarındaki personel ile bazı eğitim ku-

rumlarında (Öğretmenevleri, Rehberlik ve Araş-

tırma Merkezleri, il ve ilçe millî eğitim müdür-

lüklerinde) görevlendirilen öğretmen ve yöneti-

cilere de başarı belgesi verilmesini talep ettik. 

(Ocak 2022) 

Farklı illerde sözleşmeli öğretmen olarak görev 

yapan eşlerin aile birlikteliğini sağlamak ama-

cıyla iller arası yer değiştirme işlemlerinin 2022 

Şubat ayı içinde gerçekleştirilmesini talep ettik. 

(Ocak 2022) 

Bilim ve Sanat Merkezleri öğrenci tanılama sü-

reçlerinde uygulayıcı seçimi ve görevlendirilme-

sinde Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nde gö-

revli rehber öğretmen ve özel eğitim alan öğret-

menlerinin bütününü kapsayan, adil ve eşit bir 

görev dağılımı sağlanmasını talep ettik. (Şubat 

2022) 

Eğitim kurumu yöneticileri, memur ve hizmetli-

lerinin de il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde 

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeli-

ği’ne göre personele verilecek yemek servisi ve 

öğle yemeği hizmeti kapsamına alınması gerek-

tiği yönünde ilgi yazıda düzeltme yapılması ile 

tam gün eğitim veren eğitim kurumlarında gö-

rev yapan öğretmenlerin de yemek servisinden 

faydalandırılması yönünde ilave bir düzenleme 

yapılmasını talep ettik. (Şubat 2022) 

Öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına ayrılan 

parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanları için 

esas alınan maddi imkân şartının, “ailenin yıllık 

gelir toplamından fert başına düşen net mikta-

rın, okul pansiyon ücretinin en azının on beş ka-

tını geçmemesi” olarak yeniden düzenlenmesini 

talep ettik. (Mayıs 2022) 

Farklı illerde sözleşmeli öğretmen olarak görev 

yapan eşlerin aile birlikteliğini sağlamak ama-
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nen münhal kadrolar için görevde yükselme ve 

unvan değişikliği sınavları açılmasını talep ettik. 

(Eylül 2022) 

Düşük başvuru sayısı ve atamaya esas puan ye-

tersizliği nedeniyle boş kalan alana tahsisli eği-

tim müfettiş yardımcılığı kadro sayılarının, diğer 

alanlara orantılı bir şekilde dağıtılması ile 750 

eğitim müfettişliği kadrosunun tamamı için ata-

ma yapılmasını talep ettik. (Ekim 2022) 

Öğretmenlerimizin 14–18 Kasım 2022 tarihle-

rinde yapacakları meslekî çalışmaların uzaktan 

eğitim yoluyla gerçekleştirilmesini talep ettik. 

(Ekim 2022) 

destek vermesini sağlayacak farkındalık oluştur-

mak amacıyla; (a) Türkiye genelinde Sendika-

mız üyesi sözleşmeli öğretmenlerin katılımıyla 

30.12.2019 Pazartesi günü iş bırakma eylemi ve 

(b) yine 30.12.2019 tarihinde Ankara’da 12.00 – 

14.00 saatleri arasında üyelerimizin katılımıyla 

kitlesel basın açıklaması eylemi gerçekleştiril-

mesine karar verilmiştir. (Aralık 2019) 

Emek karşılığı ücret ödenmemesinin anayasaya, 

uluslararası hukuk ilkelerine ve çalışma hukuku-

na aykırı olması nedeniyle 9.9.2019 tarihinden 

itibaren, nöbet görevinin haftada bir gün ve öğ-

retmenin kadrosunun/görevlendirilmesinin bu-

lunduğu eğitim kurumunca eğitim-öğretim yılı 

başında belirlenmiş nöbet görev yeriyle sınırlı 

olarak yerine getirilmesi ile her ne sebeple ve 

gerekçeyle olursa olsun eğitim-öğretim yılı ba-

şında belirlenen nöbet planlaması haricinde nö-

bet tutulmamasına karar verilmiştir. (Aralık 2019 

– Eylül 2020 – Eylül 2021 – Eylül 2022) 

tekabül eden tutarda artırılması, bu amaçla ilgi-

li toplu sözleşme metninde değişiklik yapılması 

noktasında girişimde bulunulmasını talep ettik. 

(Ağustos 2022) 

Bütün bakanlık personeline, öğretmenevlerinde 

sunulan konaklama hizmetlerinde %50 oranın-

da indirim yapılması ve 2023 yılı sonuna kadar 

mevcut kapasitenin öncelikle konaklama ihtiyacı 

olan bakanlık personeli için kullandırılması konu-

sunda düzenleme yapılmasını talep ettik. (Eylül 

2022) 

Bakanlığa merkez ve taşra teşkilatında norm 

kadro açığı ile hizmet gereklerine göre belirle-

Sendikamız Genel Yönetim Kurulunun 15.03.2013 

ve 197 sayılı kararıyla kılık kıyafet serbestisi he-

defiyle hayata geçirdiğimiz sivil itaatsizliğin 

bütün hedeflerini gerçekleştirmek üzere, Kamu 

Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık 

ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik’in 5 nci mad-

desinde hala hükmünü sürdüren sınırlama ve 

yasaklara son verilmesi yönünde düzenleme ya-

pılması noktasında kamuoyu baskısı oluşturmak 

amacıyla, 28.9.2015 tarihinden itibaren, kamu 

görevlilerinin kamu hizmetlerini söz konusu yö-

netmelikteki sınırlama ve yasaklara uymaksızın, 

milletimizin değerlerine ve genel kabul görmüş 

kılık-kıyafet şekillerine uygun olmak kaydıyla be-

lirleyecekleri kılık-kıyafetle yerine getirmelerine 

karar verilmiştir. (Aralık 2019 – Eylül 2020 – Eylül 

2021 – Eylül 2022) 

Sözleşmeli öğretmenlerin aile bütünlüğü ve 

kadro konusundaki anayasal haklarının tesisi için 

düzenleme yapılması noktasında kamuoyu bas-

kısı ve haklı taleplere farklı toplum kesimlerinin 

D. EYLEM KARARLARI
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katılmalarına, istekleri haricinde katılmamalarına 

karar verilmiştir. (Kasım 2021 – Eylül 2022) 

7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda öğ-

retmenlerimizin beklentilerini ve toplu sözleşme 

taleplerimizi karşılayacak, sınav zorunluluğunun 

kaldırılarak hizmet süresini esas alan bir kari-

yer basamakları tasarımına hayat verecek, bir 

milyonu aşkın öğretmenin hak, yetki, görev ve 

sorumlulukları noktasında bir meslek kanunun-

da olması gereken unsurları içerecek değişiklik-

ler ve ilave düzenlemeler yapılması konusunda 

öğretmenlerimizin haklı taleplerine zemin oluş-

turmak ve ilgili mercilerin harekete geçirilmesini 

sağlamak amacıyla, (a) 1 Kasım 2022 tarihinde 

tüm resmi eğitim kurumlarında ilk derse giril-

memesine, (b) Şubelerimizce tüm illerde aynı 

tarihte 12:00 – 13:00 saatleri arasında sendika 

yöneticileri, üyeler ve eğitim çalışanlarının katılı-

mıyla kitlesel basın açıklaması yapılmasına karar 

verilmiştir. (Ekim 2022) 

Millî Eğitim Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve 

kuruluşları ya da adli/idari mercilerce hafta içi 

veya hafta sonu mesai saatleri içinde veya dı-

şında, karşılığında herhangi bir ücret ödenmek-

sizin angarya niteliğinde proje görevi, ev/kurum 

ziyareti, öğrenci/veli ziyareti, öğrenci koçluğu, 

adli kurumlarda icap görevi, servis kontrolü vb 

nitelikte çalışmaların/görevlendirmelerin öğ-

retmenlere zorunlu tutulduğu; bu uygulamanın 

Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Ulus-

lararası Sözleşmenin 7 nci, Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi’nin 4 üncü, Gözden Geçirilmiş Av-

rupa Sosyal Şartı’nın 2 ve 22 nci, ILO/UNESCO 

ortak çalışma belgesi olan Öğretmenlerin Sta-

tüsü Tavsiyesi Kararının 89, 90 ve 92 nci, Anaya-

sa’nın 18, 50 ve 128 inci maddeleri ile 657 sayılı 

Kanun’un 45 inci maddesi ile 222 sayılı İlköğre-

tim ve Eğitim Kanunu’nun 44 üncü maddesine 

aykırı olduğu, bu itibarla öğretmenlerin hukuka 

ve kanuna aykırı bu çalışmalara/görevlendirme-

lere gönüllülük esasına göre istemeleri halinde 
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- İtfaiyeci Kadrosunun Hizmet Sınıfının GİH 

olarak değiştirilerek emeklilik işlemleri ile 

emeklilikle ilgili hakları dâhil personel mev-

zuatına dair bütün iş ve işlemlerinin GİH sını-

fı personeli kapsamında gerçekleştirilmesi.

- Aşçı Kadrosunda Çalışanların Hizmet Sınıfı-

nın Teknik Hizmetler Sınıfı olarak değiştiril-

mesi.

- Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür 

ve müdür başyardımcılarının aylık karşılığı 

ders görevi (MEB Ders ve Ek Ders Usul ve 

Esaslarına Dair Karar kapsamında müdür 

ve müdür başyardımcıları için uygulanmak-

ta olan 2 saatten 6 saate kadar isteğe bağlı 

olarak okutulması zorunlu ders saati uygu-

lamasının müdür yardımcıları için de geçerli 

olması)

- Belleticilik görevi verilen öğretmenlerin ek 

ders ücreti (Yatılı ve pansiyonlu okullarda 

belletici olarak görevlendirilen öğretmenle-

re belleticilik görevi için ödenmekte olan 4 

saat ek ders ücretinin 8 saate; 24 saat nöbet 

tutanlara ödenmekte olan (toplu sözleşme 

hükmü gereği) 3 saat ek ders ücretinin 4 sa-

ate; aylık azami ödeme sınırının 56 saatten 

96 saate çıkarılması; yöneticilere de isteğe 

bağlı olarak belleticilik görevi verilebilmesi)

- Lisansüstü öğrenim gören yönetici ve öğ-

retmenlere ilave ek ders ücreti (Eğitim ku-

rumu yönetici ve öğretmenlerinden yüksek 

lisans ve doktora yapmış olanlara fiilen gir-

dikleri dersler için artırımlı ödenecek ek ders 

ücretleri artırım oranlarının sırasıyla %5’den 

%25’e, %15’den %40’ çıkarılması)

(1)  V. Dönem (2020 - 2021)   
 Toplu Sözleşme Talepleri

- 4 üncü Dönem Toplu Sözleşme Hükümleri-

nin hizmet koluna ilişkin ve hizmet kolunu 

ilgilendiren genel hükümlerinin uygulanma-

sına aynen devam edilmesi.

- Ek Gösterge Artışı; 

a) Hizmet kolu kapsamındaki tüm kurum ve 

kuruluşlarda; Genel İdare Hizmetleri Sınıfı-

na dâhil il milli eğitim müdürü, il milli eğitim 

müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü, 

şube müdürü, sayman, döner sermaye say-

manı ve fon saymanı kadrolarında bulunan-

ların ek göstergelerinin 3600’e çıkartılması,

b) Şube müdürü haricinde kalanların mevcut 

ek gösterge rakamlarının 600 puan artırıl-

ması, 

c) Yardımcı Hizmetler Sınıfına dâhil kadrolarda 

bulunanlara ek gösterge uygulanması.

- Özel Hizmet Tazminatı;

a) Genel İdare Hizmetleri, Denetim Hizmetleri, 

Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler sınıfı 

çalışanlarının özel hizmet tazminatlarının 20 

puan artırılması,

b) Talim ve Terbiye Kurulu Uzmanı, Eğitim Uz-

manı ve şef kadrolarında bulunanların özel 

hizmet tazminatlarının ilaveten 15 puan artı-

rılması.

- Görevlendirilen Personele Giyim Yardımı 

Ödenmesi.

A. TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ
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birim fazla çalışma ücretinin üç katı tutarın-

da artırımlı ödenen ücretin; Milli Eğitim Ba-

kanlığına bağlı kurumlarda açılan tüm kurs 

merkezlerinde çalışan memurlara, bu çalış-

maları karşılığında ayda 100 saati geçme-

mek üzere birim fazla çalışma saat ücretinin 

beş katı tutarında fazla çalışma ücreti öden-

mesi)

- İLKSAN üyeliğin (Mevcut üyeler dâhil olmak 

üzere, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına ata-

nanlardan 4357 sayılı Kanunun 11 inci mad-

desi kapsamında bulunanların, İlkokul Öğ-

retmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı 

(İLKSAN) üyeliğinin ihtiyari olması şeklinde-

ki mevcut hüküm yerine, bunların istemeleri 

halinde üyelikten ayrılabilmeleri)

- Milli Eğitim Bakanlığı Çalışanlarına Öğretim 

Yılına Hazırlık Ödeneği (Millî Eğitim Bakan-

lığı kadrolarında Eğitim ve Öğretim Hizmet-

leri Sınıfı haricindeki sınıflarda bulunan tüm 

kamu görevlilerin de öğretmenlere öngörü-

len oranda öğretim yılına hazırlık ödeneğin-

den yararlandırılması)

- Öğretmenlerin ek gösterge artışı (657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun eki 1 sayılı cet-

velin “IV-Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sını-

fı” aşağıdaki şekilde uygulanır. 

- Öğretim yılına hazırlık ödeneği (Halen ka-

nun gereği öğretmenlere ödenmekte olan 

öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ek göster-

ge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının 

%165’i oranında ödenmesi)

- Eğitim öğretim tazminatı (Öğretmenlere 

ödenmekte olan eğitim-öğretim tazminatı 

oranlarında toplu sözleşme gereği yapılan 

20,56 puan artışın 50 puana çıkarılması)

- Geliştirme ödeneğinin süresinin uzatılması 

(Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Karar 

kapsamında süresi 31.12.2019 tarihinde sona 

erecek olan geliştirme ödeneği uygulaması-

na 31.12.2021 tarihine kadar devam edilmesi)

- Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek 

ders ücreti (Halen mesleki eğitim merkezleri 

ve örgün eğitim kurumları için ödenmekte 

olan nöbet ücretinin görev tanımında nöbet 

görevi bulunan tüm eğitim kurumları yönün-

den ödenmesi; mevcut ödemenin haftada 

birden fazla nöbet görevi yapanlar ile tam 

gün eğitim yapan kurumlarda görev yapan-

lara 1 saat artırımlı ödenmesi)

- Kurs merkezlerinde görev yapan diğer per-

sonel (Halen Destekleme ve Yetiştirme Kurs-

ları kapsamındaki fazla çalışmalar yönünden 

UNVANI DERECE EK GÖSTERGE

EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI    

Öğretmen ve diğer personel

1 3600

2 3000

3 2200

4 1600

5 1300

6 1150

7 950

8 850
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rin, hafta içi normal çalışma saatleri dışında 

ve hafta sonlarında düzenlenmesi halinde 

her saat için 1 saat ek ders ücreti ödenmesi)

- Aylık karşılığı ders yükü (Eğitim kurumların-

da görevli tüm öğretmenler yönünden aylık 

karşılığı ders yükümlülüğünün haftada 15 

saat olarak eşitlenmesi)

- Yönetim görevi karşılığı ek ders ücreti (Her 

derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim 

kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve 

müdür yardımcılarına yönetim görev karşılı-

ğı ödenmekte olan ek ders ücretlerinin artı-

rılması)

- Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında gö-

revli öğretmenlerin azami ek ders yükü 

(Mesleki ve teknik öğretim kurumlarında 

görevli öğretmenlerden yaz tatilinde işlet-

melerde meslek eğitimi ve staj kapsamında 

görevlendirilenlere, haftada 44 saate kadar 

ek ders görevi verilebilmesi ve fiilen yapılan 

bu görev karşılığında ek ders ücreti alabil-

meleri)

- Kurslarda görevli yönetici ve öğretmenlerin 

ek ders ücreti (Örgün ve yaygın eğitim ku-

rumlarında Destekleme ve Yetiştirme Kurs-

ları Yönergesi (DYK) kapsamı dışında kalan 

kurslar ile İlkokullarda Yetiştirme Programı 

(İYEP) kapsamındaki kurslarda görev alan 

yönetici ve öğretmenlerin ek ders ücretleri-

nin, DYK gibi %100 artırımlı ödenmesi) 

- Sınıf veya şube sorumluluğu görevi karşı-

lığı ek ders ücreti (Okul öncesi ve sınıf öğ-

retmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar 

şefliği görevi verilen öğretmenlere sosyal 

etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen 

görevi ile sınıf veya şube sorumluluğu görevi 

karşılığı, haftada 2 saat ek ders ücreti öden-

mesi)

- Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğret-

men kadrolarında bulunan personelin 

2006/10344 sayılı Karar kapsamındaki taz-

minatlarının artırımlı ödenmesi (Eğitim-öğ-

retim tazminatı oranlarının, Millî Eğitim Ba-

kanlığı bünyesinde öğretmen kadrolarında 

bulunanlardan yüksek lisans programlardan 

mezun olanlara %25, doktora programların-

dan mezun olanlara ise %50 artırımlı öden-

mesi)

- Öğretmen kadrolarında çalışan personelin 

ek tazminatı (Kalkınmada öncelikli yörelere 

atanan öğretmenlere, görev yaptıkları böl-

gelere göre ek gösterge dâhil en yüksek 

devlet memuru aylığının %10’u ila %90’ı ara-

sında değişen oranlarda ek tazminat öden-

mesi)

- Ek ders ücretleri birim miktarında artış 

(Ek ders ücretlerinin belirlenmesine esas 

olan gösterge rakamı gündüz öğretimi için 

140’dan 200’e, gündüz öğretimi dışında ka-

lan öğretim için 150’den 220’ye çıkarılması)

- Hazırlık ve planlama karşılığı ek ders ücreti 

(Öğretmenlere halen ödenmekte olan; okut-

tukları her 10 ders saatine karşılık 1 saat ders 

dışı hazırlık ve planlama karşılığı ek ders üc-

reti ödemesinin her 6 saate 1 saat şeklinde 

artırılması)

- Genel tatil günlerinde ders yükünün hesabı 

(Öğretmenlerin ders yükünün belirlenme-

sinde; 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel 

Tatiller Hakkında Kanunda sayılan genel tatil 

günlerine tekabül eden günlerde aylık karşı-

lığı ders görevinin yapılmış sayılması) Öğret-

menlerin çalışma süre ve saatleri dışındaki 

meslekî çalışmaları (Öğretmenlerin katılım-

larının zorunlu tutulduğu hizmet içi eğitim, 

kurs, seminer, toplantı ve benzeri etkinlikle-
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revlendirmelerde uygulandığı gibi yapılmış 

sayılması)

- Muhakkik görevi karşılığı haklar (Eğitim 

kurumu yöneticilerinden kendilerine idari 

inceleme, araştırma veya soruşturma göre-

vi verilenlerin, 6245 sayılı Harcırah Kanunu 

kapsamında müfettişler için öngörülen hak-

lardan faydalandırılması)

- Ara tatillerinde ek ders ücreti (Ara tatili dö-

nemlerinde öğretmenlere, eğitim-öğretim 

yılı başında ve sonunda seminer dönem-

lerinde öngörülen tutarda ek ders ücreti 

ödenmesi)

- İkili eğitim yapılan eğitim kurumlarında gö-

revli eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hari-

cindeki personelin fazla çalışma ücreti (İkili 

eğitim yapılan eğitim kurumlarında görev-

li memur ve hizmetlilere, haftalık 40 saati 

aşan çalışmaları karşılığında, birim fazla ça-

lışma ücretinin beş katı tutarında fazla çalış-

ma ücreti ödenmesi)

- Öğretmenlik kariyer basamaklarına dayalı 

ilave özel hizmet tazminatı (Öğretmenler-

den en az 8 yıl süreyle fiilen öğretmenlik 

yapmış olanlara uzman öğretmenler; en az 

12 yıl süreyle fiilen öğretmenlik yapmış olan-

lara ise başöğretmenler için öngörülen oran-

da özel hizmet tazminatı ödenmesi)

- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı çalışan-

larına fiili hizmet süresi zammı (Eğitim ve 

Öğretim Hizmetleri Sınıfı kadrolarında fiilen 

görev yapan personelin prim ödeme gün sa-

yılarına, her 360 gün için 72 gün fiili hizmet 

süresi zammı olarak eklenmesi)

- Üniversite Ödeneği (2914 sayılı Yükseköğre-

tim Personel Kanununun 12 nci maddesi ge-

reğince ödenmekte olan üniversite ödeneği 

oranlarında 50 puan artış yapılması)

- Eğitim kurumu yöneticilerinin kurs görevi 

(Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yöner-

gesi kapsamında açılan kurslar kapsamında 

hafta içi mesai saatlerinden sonra ve hafta 

sonlarında 250 öğrenci sayısı ve katları esas 

alınmak suretiyle birden fazla eğitim kurumu 

yöneticisine görev verilebilmesi ve bu görev 

karşılığı hafta içi mesai saatlerinden sonra 

görev yapanlara 3 saat, hafta sonlarında gö-

rev yapanlara ise 6 saat ek ders ücreti öden-

mesi)

- Özel eğitim alan öğretmenlerinin ders ücret-

leri (Rehberlik ve araştırma merkezlerinde 

görev yapan özel eğitim alan öğretmenleri-

ne, Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar 

kapsamında ödenmekte olan ek ders ücreti-

nin haftada 15 saatten 18 saate çıkarılması)

- Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu yöneti-

cilerinin yönetim görevi karşılığı ek ders üc-

retleri (Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 

yöneticilerine, mevut eğitim kurumu yöneti-

cilerine toplu sözleşme hükmüyle uygulan-

dığı gibi haftada 4 saat ilave ek ders ücreti 

ödenmesi)

- Tatil dönemlerinde çalışan rehberlik öğret-

menlerinin ilave ek ders ücretleri (Yaz tatili 

ve ara tatili dönemlerinde tercih danışman-

lığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama 

sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda 

görevlendirilen rehberlik öğretmenlerine her 

gün için 6 saat ek ders ücreti ödenmesi)

- Yurt dışında geçici görevlendirilen yönetici 

ve öğretmenlerin ders görevinin yapılmış 

sayılacağı haller (Yurt dışında düzenlenen 

eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminer gö-

revleri veya yurt dışına bir aydan az süreyle 

geçici görevle görevlendirilen öğretmen ve 

eğitim kurumu yöneticilerinin bu sürelerdeki 

ders ve ek ders görevlerinin tıpkı yurt içi gö-
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atanmamış ve de 3. derecede bulunmayan 

kadrosu üniversitede bulunan doçent unvanı 

almış olanların, doçent kadrolarının sahip ol-

dukları özlük haklarından faydalandırılması) 

(2) VI. Dönem (2022 - 2023)  
 Toplu Sözleşme Talepleri

- 5 inci Dönem Toplu Sözleşme (2019/1 sayı-

lı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları) 

hükümlerinin 2022-2023 yılları için de deva-

mı 

- Öğretim yılına hazırlık ödeneğinde artış ya-

pılması; Hazırlık ödeneğinin, 2022 yılı için 

1.750 TL, 2023 yılı için 2.250 TL olarak öden-

mesi ve Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında 

bulunan tüm kamu görevlilerine ödenmesi

- Geliştirme Ödeneğinin süresinin uzatılması; 

Geliştirme ödeneği ödenmesine 6. Dönem 

Toplu Sözleşme süresi boyunca (2023 yılı 

sonuna) kadar devam edilmesi

- Öğretmenlere ek gösterge artışı; Öğretmen-

lerin ek gösterge rakamlarının 3600’e çıka-

rılması

- Eğitim-Öğretim Tazminatında artış yapıl-

ması; Öğretmenlere ödenmekte olan eği-

tim-öğretim tazminatı oranlarının 30 puan 

artırılması

- Kalkınmada öncelikli yörelerde çalışan öğ-

retmenlere ilave tazminat ödenmesi; Kal-

kınmada öncelikli yörelerde görev yapan 

öğretmenlere, görev yaptığı yere göre %10 

ila %90 arasında değişen oranlarda ilave taz-

minat ödenmesi

- Ek ders birim ücretlerinde artış yapılması; Ek 

ders birim ücretlerine esas gösterge rakamı-

nın 140’dan 200’e yükseltilmesi 

- Üniversitelerde 657 sayılı Kanuna tabi olarak 

çalışan personele geliştirme ödeneği öden-

mesi (Üniversiteler ve bağlı birimlerinde 657 

sayılı Kanuna tabi çalışan personele, öğre-

tim görevlilerine ödenmekte olan geliştirme 

ödeneğinin belli bir oranı dâhilinde geliştir-

me ödeneği ödenmesi)

- Üniversitelerde çalışan 657 sayılı Kanuna 

tabi personele yükseköğretim tazminatı 

ödenmesi (Üniversitelerde 657 sayılı Kanu-

na tabi olarak çalışan personele, en yüksek 

devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dâ-

hil) tutarının %50’si oranında yükseköğretim 

tazminatı ödenmesi)

- Geliştirme ödeneğinin tam ödenmesi (Öğre-

tim görevlisi kadrolarında bulunanlara, geliş-

tirme ödeneği miktarının %50 yerine %100’ü 

oranında ödenmesi)

- Üniversitelerde görevli 657 sayılı Kanuna 

tabi personelin döner sermaye ödemeleri 

(Bünyesinde düzenli döner sermaye geliri 

olan üniversitelerde, üretilen mal ve hizmet-

lerden elde edilen döner sermaye gelirleri-

ne katkısı olan 657 sayılı Kanuna tabi olarak 

istihdam edilen personele, döner sermaye 

katkı payı ödenmesi)

- Üniversitelerde görevli 657 sayılı Kanuna 

tabi personelin sınav görevi (Üniversite kad-

rolarında görev yapan personelin de ÖSYM 

Sınav Görevlilerini Belirleme, Atama ve Üc-

ret Ödeme İlkeleri Belgesi kapsamında ön-

celik sıralaması esasıyla verilecek sınav gö-

revi çerçevesinde sınav ücretinden yararlan-

dırılması)

- Doçent unvanı alanların doçent kadrosuna 

özgü tüm haklardan faydalanmaları (Üniver-

sitelerarası Kuruldan doçent unvanının alın-

dığı tarih itibariyle halen doçent kadrolarına 
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- Yönetim görevi karşılığı ek ders ücretlerinde 

artış yapılması; Eğitim kurumu yöneticilerine 

ödenmekte olan yönetim görevi karşılığı ek 

ders ücretlerinde artış yapılması

- Kurslarda görevli yönetici ve öğretmenle-

rin ek ders ücretlerinin artırımlı ödenmesi; 

DYK haricindeki kurslar ile İYEP kurslarında 

görevli yönetici ve öğretmenlere ödenmek-

te olan ek ders ücretlerinin %100 artırımlı 

ödenmesi

- Tam gün eğitim-öğretim yapılan eğitim ku-

rumlarında ve haftada birden fazla nöbet 

görevi verilmesi hallerinde nöbet ücretinin 

artırımlı ödenmesi

- Mesleki ve teknik öğretim kurumlarında 

görevli öğretmenlerden yaz tatilinde işlet-

melerde meslek eğitimi ve staj kapsamında 

görevlendirilenlere, haftada 44 saate kadar 

ek ders görevi verilebilmesi ve fiilen yapılan 

görev karşılığında ek ders ücreti ödenmesi

- Belleticilik görevi verilen öğretmenlere 

ödenmekte olan ek ders ücretinin artırılması 

ve aylık sınırlamanın kaldırılması, eğitim ku-

rumu yöneticilerine istemeleri halinde belle-

ticilik görevi verilmesi

- Rehberlik ve araştırma merkezlerinde gö-

rev yapan özel eğitim alan öğretmenlerine, 

2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesi 

kapsamında ödenmekte olan ek ders ücreti-

nin haftada 18 saat olarak uygulanması

- Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu yöneti-

cilerinin yönetim görevi karşılığı ek ders üc-

retlerinin haftada 5 saat artırımlı ödenmesi

- Yaz tatili ve ara tatili dönemlerinde tercih 

danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci 

tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak ça-

- Şef kadrosunda bulunanların özel hizmet 

tazminatı oranlarında 50 puan artış yapılma-

sı

- Şube müdürü kadrolarında bulunanların ek 

ödeme oranlarında 15 puan artış yapılması

- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmet-

ler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışan-

larının özel hizmet tazminatı oranlarında 20 

puan artış yapılması 

- VHKİ iken şef kadrolarına atananlarla dak-

tilograf veya memur kadrolarında bulun-

maktayken şef kadrolarına atananların özlük 

haklarının eşitlenmesi

- Eğitim kurumlarının yöneticilerinin haftada 

6 saat olan aylık karşılığı ders görevlerinin 

isteklerine bırakılması

- Ek ders ücretlerinin fiilen girilen ders saati 

sınırlaması olmaksızın yüksek lisans eğitimi-

ni tamamlamış olan yönetici ve öğretmenle-

re %25, doktora eğitimini tamamlamış olan 

yönetici ve öğretmenlere %40 oranında artı-

rımlı ödenmesi

- Ders yükünün belirlenmesinde genel tatil (1 

Ocak, 1 Mayıs, 15 Temmuz) günlerine tekabül 

eden günlerde aylık karşılığı ders görevinin 

yapılmış sayılması

- Hazırlık ve planlama karşılığı ek ders ücretle-

rine artış yapılması; Halen her 10 ders saati-

ne karşılık 1 saat olarak ödenmekte olan ha-

zırlık ve planlama karşılığı ek ders ücretinin 

her 6 saate karşılık 1 saat olarak ödenmesi

- Aylık karşılığı ders yüklerinin 15 saatte eşit-

lenmesi; Tüm öğretmenler yönünden aylık 

karşılığı ders yükünün haftada 15 saat olarak 

uygulanması
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- Yaygın eğitim kurumlarında görev yapan 

müdür yardımcıları ve öğretmenlere nöbet 

görev ücreti ödenmesi

- Genel idari izinli sayılanlar haricinde salgın 

hastalık veya doğal afetler sebebiyle idari 

izinli sayılan hallerde ders ve varsa ek ders 

görevlerini yapılmış sayılarak karşılığı ücret-

lerin ödenmesi

- Öğrencilerin derse katılmaması/gelmeme-

si hallerinde ders görevi için hazır bulunan 

öğretmenlerin bahse konu ders ve ek ders 

görevlerini yapmış sayılarak karşılığı ücretle-

rinin ödenmesi

- Sözleşmeli öğretmenlere başarı, üstün başa-

rı belgesi ve ödül verilebilmesinin sağlanma-

sı

- Bakanlık uhdesindeki bir görevin yürütülme-

si için geçici görevlendirilen öğretmenlerin, 

18 saat yerine görevlendirme tarihinde üzer-

lerinde bulunan ders ve ek ders görevi karşı-

lığı ücretlerden yararlandırılması

- Aralıksız eğitim yapılan eğitim kurumu ve 

sınıflarda görev alan okul öncesi öğretmen-

lerine, haftada 3 saati geçmemek üzere ek 

ders ücreti ödenmesi

- 24 saat hizmet esasına göre faaliyet göste-

ren öğretmenevi ve akşam sanat okulların-

da, kendilerine nöbet görevi verilen ve bu 

görevi fiilen yerine getiren yöneticilere, haf-

tada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti 

ödenmesi

- Taşıma kapsamında öğrencisi bulunan eği-

tim kurumlarında öğrenci taşıma uygulama-

sına ilişkin görev verilen ve bu görevi fiilen 

yerine getiren eğitim kurumu yöneticisi ile 

rehber personele, haftada 3 saati geçme-

mek üzere ek ders ücreti ödenmesi

lışmalarda görevlendirilen rehberlik öğret-

menlerine bu dönemde geçerli olmak üzere 

her gün için 6 saat ek ders ücreti ödenmesi

- İkili eğitim yapılan eğitim kurumlarında gö-

revli memur ve hizmetlilere haftalık 40 saati 

aşan çalışmaları karşılığında, birim fazla ça-

lışma ücretinin beş katı tutarında fazla çalış-

ma ücreti ödenmesi

- Okul öncesi ve Sınıf öğretmenleri ile bölüm, 

atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen 

öğretmelere, danışman öğretmen ya da sınıf 

veya şube sorumluluğu görevi karşılığı haf-

talık 3 saat ek ders ücreti ödenmesi

- Eğitimi kurumu yöneticilerinin muhakkiklik 

görevi karşılığında Harcırah Kanununda mü-

fettişler için öngörülen haklardan faydalan-

dırılmaları

- Kurs merkezlerinde görevli memur ve hiz-

metli personele artırımlı ücret ödenmesi; 

DYK kurslarında görev yapan memur ve 

hizmetlilere ödenmekte olan üç kat artırımlı 

fazla çalışma ücretinin beş kat artırımlı ola-

rak ödenmesi; DYK haricindeki hafta sonu 

kurslarında ve İYEP kurslarında görevli me-

mur ve hizmetlilere mesai saati harici ve haf-

ta sonu çalışmaları karşılığı beş kat artırımlı 

fazla çalışma ücreti ödenmesi

- Öğretmenlik kariyer basamaklarına dayalı 

ilave özel hizmet tazminatı ödenmesi; 8 yıl 

süreyle öğretmenlik yapmış olanlara uzman 

öğretmen, 12 yıl süreyle öğretmenlik yapmış 

olanlara başöğretmen için öngörülen özel 

hizmet tazminatı ödenmesi

- Öğretmen kadrolarında bulunanların her 

360 günlük çalışmaları için 72 gün fiili hiz-

met süresi zammı uygulanması
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görevlisi olarak görevlendirilebilme hakkı 

verilmesi

- Araştırma görevlilerine daimi kadro tahsi-

si ve yeşil pasaport hakkı tanınması; 2547 

sayılı Kanun’un 50/d maddesi kapsamında-

ki araştırma görevlilerinin 33/a kadrolarına 

atanması; 33/a kadrolarında sözleşme süresi 

sınırının kaldırılarak bunların daimi kadroya 

dönüştürülmesi

- Üniversite idari personeline üniversiteler 

arasında merkezi olarak isteğe, mazerete 

bağlı ve karşılıklı yer değiştirme hakkı tanın-

ması

- Üniversite görevde yükselme ve unvan de-

ğişikliği sınavlarının YÖK veya ÖSYM tara-

fından bütün üniversiteleri kapsayacak ve 

bağlayacak şekilde merkezi olarak gerçek-

leştirilmesi

- Doçent unvanının alındığı tarih itibariyle ha-

len doçent kadrolarına atanmamış ve de 3. 

derecede bulunmayan doçentlerin, doçent 

kadrolarının sahip oldukları özlük hakların-

dan faydalandırılmaları

- Üniversite mali hizmetler uzmanı kadrola-

rında bulunanların ücret ve tazminatlarının 

YÖK’de görev yapan mali hizmetler uzmanı 

kadroları için öngörülen ücret ve tazminat 

gösterge rakamları üzerinden ödenmesi

- Üniversitelerde görev yapan idari personel-

den normal çalışma saatleri dışında fiilen 

çalışan memurlara, birim fazla çalışma ücre-

tinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti 

ödenmesi

- Kadroya geçirilen sözleşmeli personelin ay-

lık ve ücretlerinin döner sermaye yerine üni-

versite bütçesinden ödenmesi

- Taşıma kapsamında öğrencisi bulunan eği-

tim kurumlarında fiilen görev yapan perso-

nelin, bu kurumlarda verilen öğle yemeğin-

den faydalandırılması

- Ders dışı eğitim çalışmaları karşılığı öde-

necek ek ders saati sayısındaki %5 sınırının 

%10’a çıkarılması

- Üniversite ödeneği oranlarına artış yapılma-

sı; Üniversite akademik personeline öden-

mekte olan üniversite ödeneği oranlarında 

50 puan artış yapılması

- Üniversite idari personeline geliştirme öde-

neği ödenmesi; Üniversite idari personelinin 

öğretim görevlisi kadrolarında bulunanlar 

için öngörülen geliştirme ödeneği oranla-

rıyla orantılı olarak geliştirme ödeneğinden 

faydalandırılması

- Üniversite idari personeline yükseköğretim 

tazminatı ödenmesi

- Üniversite ek ders ücreti gösterge rakamları-

nın %40 artırımlı uygulanması

- Akademik teşvik ödeneğinin ödenebilme-

si için aranan asgarî akademik teşvik puanı 

şartının uygulanmaması

- Öğretim görevlisi kadrolarında bulunanlara 

geliştirme ödeneğinin tam olarak ödenmesi

- Üniversite idari personeline döner sermaye 

katkı payı ödenmesi; Üniversitelerde döner 

sermaye gelirlerine katkısı bulunan idari per-

sonele de döner sermaye katkı payı öden-

mesi

- Üniversite idari personeline sınav görevi ve-

rilmesi; Üniversite idari personelinin ÖSYM 

tarafından gerçekleştirilen sınavlarda sınav 
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- Geliştirme Ödeneğinin Ödenmesine 2020 

ve 2021 Yıllarında Da Devam Edilecek

- Üniversitelerin sıra tahsisli lojmanlarının 

%15’inin idari personel için ayrılması devam 

edecek

- Üniversitelerde lojman tahsis komisyonla-

rında yetkili sendika temsilcisinin bulunması 

devam edecek

- Üniversitelere bağlı yurtlarda görev alan 

personele üç katı tutarında fazla çalışma üc-

reti ödenmesine devam edilecek

- Öğretmenlerin eğitim ve öğretim tazminat-

ları, 2020 ve 2021 yıllarında da 2056 puan 

artırımlı olarak ödenmeye devam edecek

- Nöbet görevine ücret ödenmeye devam 

edecek

- Sınav ücretleri artırımlı ödenmeye devam 

edecek

- İLKSAN üyeliğine giriş ve üyelikten ayrılma 

isteğe bağlı olacak

- Yabancı dil sınavlarında her bir komisyon 

üyeliğine ücret ödenmesine devam edilecek 

- Doçentlik sınavlarında jüri üyesi olarak gö-

revlendirilen öğretim üyeleri ile doktor öğ-

retim üyesi, doçent ve profesör atama jü-

rilerinde görev alan öğretim üyelerine, jüri 

üyeliği ücreti ödenmesine devam edilecek.

- Genel idari izinli olma durumu ile öğren-

cilerin sınıf veya okul bütünlüğünde izinli 

sayılmaları nedeniyle ders/eğitim öğretim 

(1)  V. Dönem (2020 - 2021)   
 Toplu Sözleşme (Kamu   
 Görevlileri Hakem Kurulu  
 Kararı) Kazanımları

- Öğretmenlerin eğitim ve öğretim tazmi-

natları, 2020 ve 2021 yıllarında da artırımlı 

olarak ödenmeye devam edecek (2. Dönem 

Toplu Sözleşme görüşmelerinde kazandığı-

mız, öğretmenlere eğitim-öğretim tazmina-

tının %20,56 oranında artırımlı olarak öden-

mesi kazanımımız uygulanmaya devam ede-

cektir.)

- Haftada 20 saat ders niteliğinde yönetim 

görevi ücreti alan müdür ve müdür başyar-

dımcılarına ilave 4 saat ek ders ücreti artışı 

devam edecek

- 18 saat ders niteliğinde yönetim görevi üc-

reti alan müdür yardımcılarına ilave 1 saat ek 

ders ücreti artışı devam edecek

- Halk Eğitim Merkezlerinde görevli öğret-

menlerin seminer çalışmalarına haftalık 15 

saat ek ders ücreti ödenmesi devam edecek

- Öğretim yılına hazırlık ödeneğini 2020 yılı 

için 1.210.-TL; 2021 yılı için 1.250.-TL olarak 

ödenecek

- 24 saat süreyle nöbet tutan belletmenlere 

ödenen ilave 2 saatlik ücretin 3 saat olarak 

ödenmesine devam edilecek

- Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev 

alan memur ve hizmetlilere fazla çalışma üc-

retinin üç katı tutarında artırımlı ödenmesi-

ne devam edilecek

B. TOPLU SÖZLEŞME KAZANIMLARI
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- Üniversite genel sekreter yardımcılarının ek 

göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi için ça-

lışma yapılacak.

- Üniversitelerde ikinci öğretime ilişkin fazla 

çalışma yapabilecek personele ilişkin birim 

içi sınırlamanın yüzde 45’e, birim dışı sınırla-

manın yüzde 20’ye çıkartılması devam ede-

cek. 

(2) VI. Dönem (2022 - 2023)  
 Toplu Sözleşme Kazanımları

- Eğitim yılına hazırlık ödeneğinde artış sağla-

dık (Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğini 

2022 yılı için 1.325 TL’ye; 2023 yılı için 1.400 

TL’ye çıkardık.)

- Eğitim kurumu yöneticilerinin ek ders üc-

retlerinde artış sağladık (Eğitim kurumu yö-

neticilerinin yönetim görevi karşılığı ek ders 

ücretlerinde haftalık ilave 1 saat ek ders üc-

reti artışı sağladık)

- Belletmenlere ilave ek ders ücreti artışı sağ-

ladık (24 saat süreyle nöbet tutan bellet-

menlere ödenen 2 saatlik ek ders ücretinin 

4 saate çıkartarak belletici öğretmenlere ve 

gece nöbet tutanlara ilave artış sağladık.)

- Belletmenlerin aylık ücret sınırında artış sağ-

ladık (Nöbet tutan belletmen öğretmenler 

yönünden aylık ders ücreti sınırının 56 saat-

ten 64 saate çıkarılmasını sağladık.)

- Geliştirme Ödeneğinin 2022 ve 2023 yılla-

rında da devamını sağladık (Üniversitelerin 

fiilen eğitim-öğretim faaliyetine başlanıldığı 

tarihi takip eden aybaşından itibaren on-

beşinci yılın sonunda (15.12.2015 tarihinde) 

sona erecek olması gereken ancak toplu 

sözleşme kazanımlarımız sayesinde uygula-

görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve 

öğretmenlerin bu sürelerde belirtilen gö-

revleri yapmış sayılması uygulaması devam 

edecek.  

- Ders dışı eğitim çalışmaları kapsamında öğ-

retmenlerin alabileceği ek ders saati sayısı 

sınırına ilişkin yüzde 20 artırım uygulaması 

devam edecek. 

- Sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü 

kapsamında ek ders ücreti ödenmesine iliş-

kin görev sayısı sınırlamasının uygulanma-

masına devam edilecek. 

- Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teş-

kilatı ile diğer kurumlarda geçici görevlen-

dirilen yöneticilerin daha yüksek tutarda ek 

ders ücretinden yararlandırılmasına devam 

edilecek.

- Öğretmenlere ilgili mevzuatına göre öğretim 

yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle 

ilgili çalışma sürelerinde haftada 15 saat ola-

rak ödenmekte olan ek ders ücretinin bun-

dan faydalanamayan rehber öğretmenlere 

de ödenmesine devam edilecek. 

- İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları 

yöneticilerine haftada 2 saat artırımlı ilave 

ek ders ücreti ödenmesine devam edilecek. 

- Ek ders ücretinin yüksek lisans yapmış olan-

lara yüzde 5, doktora yapmış olanlara yüzde 

15 artırımlı ödenmesine devam edilecek. 

- Maarif müfettişlerine ve müfettiş yardımcıla-

rına avans ödenmesine devam edilecek. 

- Müdür ve müdür başyardımcılarının 6 saat 

ders yükümlülüğünün 2 saat olarak uygulan-

masına devam edilecek. 
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menlere haftalık ilave 2 saat ek ders ücreti 

ödenmesini sağladık (Okul öncesi ve sınıf 

öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratu-

var şefliği görevi verilen öğretmenlere, da-

nışman öğretmenlik/sınıf veya şube sorum-

luluğu karşılığı haftada 2 saat ek ders ücreti 

ödenmesini sağladık.)

- RAM’larda görev alan özel eğitim öğretmen-

lerinin ek ders ücretlerini 18 saate çıkardık 

(Rehberlik ve araştırma merkezlerinde gö-

rev yapan özel eğitim alan öğretmenlerinin 

ek ders ücretlerinin haftada 15 saatten 18 sa-

ate çıkarılmasını sağladık.)

- Rehber öğretmenlerin tercih danışmanlığı 

karşılığı ek ders ücretlerinde artış sağladık 

(Rehberlik öğretmenlerine yaz tatili dönem-

lerinde tercih danışmanlığı karşılığı her gün 

için ödenmekte olan 3 saat ek ders ücretinin 

5 saate çıkarılmasını sağladık.)

- Öğretmenevi yöneticilerinin aylık karşılığı 

ek ders ücretlerinde artış sağladık (Öğret-

menevi ve akşam sanat okulu yöneticilerine 

yönetim görevi karşılığı ödenmekte olan ek 

ders ücretinin haftada 4 saat artırımlı öden-

mesini sağladık.)

- Sözleşmeli öğretmenlere başarı ve üstün ba-

şarı belgesi verilebilmesini sağladık

- Öğretim görevlisi kadrolarının geliştirme 

ödeneğinde artış sağladık (Öğretim görev-

lisi kadrolarında bulunan akademisyenlere 

geliştirme ödeneğinin 10 puan artışla %60 

oranında ödenmesini sağladık.)

- Üniversitelere bağlı yurtlarda görev alan 

personele fazla çalışma ücretinin dört kat 

artırımlı ödenmesini sağladık.

ması 31.12.2021 tarihine kadar uzatılan geliş-

tirme ödeneği, 2022 ve 2023 yıllarında da 

ödenmeye devam edecektir.)

- Yüksek lisans ve doktora yapan eğitimcile-

rin ek ders ücretlerinin artırımlı ödenmesi-

ni sağladık (Ek ders ücretinin yüksek lisans 

yapmış olanlara %7, doktora yapmış olanlara 

%20 artırımlı ödenmesini sağladık.)

- Yaygın eğitim kurumlarında nöbet ücreti 

ödenmesini sağladık (Halk eğitim merkezleri 

ve olgunlaştırma enstitülerinde görev yapan 

yönetici ve öğretmenlere nöbet görevi kar-

şılığı haftada 3 saat ek ders ücreti ödenme-

sini sağladık.)

- DYK’larda görev alan memur ve hizmetlilerin 

fazla çalışma ücretlerinde artış sağladık

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan 

memur ve hizmetlilere fazla çalışma ücreti-

nin dört kat artırımlı ödenmesini sağladık. 

- Genel tatil günlerinde verilmeyen ek ders 

ücretinin ödenmesini sağladık (1 Ocak ve 1 

Mayıs tarihlerine tekabül eden günlerde ders 

görevlerinin yapılmış sayılmasını ve ek ders 

ücretinin ödenmesini sağladık.)

- Mesleki eğitim koordinatörlük görevlerinde-

ki ek ders ücretlerindeki saat sınırlamasını 

kaldırdık (Meslek eğitimi ve stajlarını kendi 

okullarında yapan öğrencilerin eğitiminde 

görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere 

yaz tatilinde verilecek ek ders görevindeki 

saat sınırlamasını kaldırdık. Bu çerçevede 

ilave 4 saat ek ders ücreti ödenmesini sağla-

dık.)

- Sınıf öğretmenlerine, okul öncesi öğretmen-

lerine ve atölye şefliği görevi verilen öğret-
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- Nöbet görevi karşılığı haftada 3 saat ek ders 

ücreti ödenmesinin devamını sağladık. 

- Sınav ücretlerinin artırımlı olarak ödenmesi-

nin devamını sağladık.

- Yabancı dil sınavlarında her bir komisyon 

üyeliğine ücret ödenmeye devam edilmesini 

sağladık.

- İLKSAN üyeliğinin isteğe bağlı olmasının de-

vamını sağladık.

- Akademik jüri üyeliklerine ücret ödenmesi 

devam edecek (Doçentlik sınavlarında jüri 

üyesi olarak görevlendirilen öğretim üyele-

rine her bir jüri üyeliği için 4500 gösterge 

rakamı, doktor öğretim üyesi, doçent ve 

profesör atama jürilerinde görev alan öğre-

tim üyelerine ise 3000 gösterge rakamı üze-

rinden jüri üyeliği ücreti ödenmesine devam 

edilecek.)

- Genel idari izinli olma durumu ile öğren-

cilerin sınıf veya okul bütünlüğünde izinli 

sayılmaları nedeniyle ders/eğitim öğretim 

görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve 

öğretmenlerin bu sürelerde belirtilen gö-

revleri yapmış sayılması uygulaması devam 

edecek.  

- Egzersiz çalışmalarındaki ücreti sınırının ar-

tışı devam edecek (Ders dışı eğitim çalışma-

ları kapsamında öğretmenlerin alabileceği 

ek ders saati sayısı sınırına ilişkin %20 artırım 

uygulanması devam edecek.)

- Sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü 

kapsamında ek ders ücreti ödenmesine iliş-

kin görev sayısı sınırlamasının uygulanma-

masına devam edilecek.

- Üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan 

sözleşmeli personelin de fazla çalışma ücre-

tinin dört kat artırımlı ödenmesini sağladık.

- Haftada 20 saat ders niteliğinde yönetim 

görevi karşılığı ek ders ücreti alan müdür 

ve müdür başyardımcılarına haftalık ilave 4 

saat ek ders ücreti artışının devamını sağla-

dık

- Haftada 18 saat ders niteliğinde yönetim gö-

revi karşılığı ek ders ücreti alan müdür yar-

dımcılarına haftalık ilave 1 saat ek ders ücreti 

artışının devamını sağladık. 

- Halk Eğitim Merkezlerinde görevli öğret-

menlerin seminer çalışmalarına haftalık 15 

saat ek ders ücreti ödenmesinin devamını 

sağladık. 

- Üniversitelerde ikinci öğretime ilişkin fazla 

çalışma yapabilecek personele ilişkin birim 

içi sınırlamanın %45’e, birim dışı sınırlamanın 

%20’ye çıkartılmasının devamını sağladık. 

Bu sayede daha fazla sayıda idari personel 

ikinci öğretim kapsamında fazla çalışma üc-

reti alabilmeye devam edecekler.

- Üniversitelerin sıra tahsisli lojmanlarının 

%15’inin idari personel için ayrılmasının de-

vamını sağladık

- Üniversitelerde lojman tahsis komisyonların-

da yetkili sendika temsilcisinin bulunmasının 

devamını sağladık.

- Eğitim öğretim tazminatının artırımlı öden-

mesine devam edilecek (Öğretmenlerin eği-

tim ve öğretim tazminatlarında elde edilen 

20,56 puanlık artışın, 2022 ve 2023 yılların-

da da artırımlı olarak ödenmeye devam edil-

mesini sağladık.)
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- Silahlı görev yapan koruma ve güvenlik gö-

revlilerinin ek ödeme oranlarında 5 puan ar-

tış sağladık

- Aile yardımı ödeneği gösterge rakamının 

2273’den 2500’e yükseltilmesini sağladık

- 4C pozisyonlarından 4B pozisyonlarına ge-

çirilen sözleşmeli personelden %20 oranı 

üzerinden ek ödeme alanların ek ödeme 

oranlarında 15 puan artış sağladık

- Sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam 

edilen avukatların ek ödeme oranlarında 10 

puan artış sağladık

- Unvan değişikliği suretiyle başka kadrolara 

naklen atananların, talep etmeleri halinde, 

657 sayılı Kanunun 167 nci maddesi dikkate 

alınmaksızın, yeni kadrolarında göreve baş-

ladıkları tarihten itibaren bu kadroya ilişkin 

aylık ve diğer mali haklardan yararlandırıl-

masını sağladık

- Sivil Savunma Uzmanlarının özel hizmet taz-

minatlarının 5 puan artırımlı olarak ödenme-

sine devam edilecek

- Yangına müdahale sırasında vefat eden veya 

malul kalan itfaiye personeline ödenecek 

mali kapsamı yüksek sosyal haklar devam 

edecek

- Müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırma-

cısı, kütüphaneci, kitap patoloğu ve sosyo-

log 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’ bö-

lümünün 1. sırasının (d) bendinde öngörülen 

tazminat ve ek tazminat oranları uygulan-

maya devam edilecek

- Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşki-

latı ile diğer kurumlarda geçici görevlendiri-

len yöneticiler, 18 saat ek ders ücreti yerine 

asli görevleri için öngörülen ek ders ücretin-

den yararlandırılmaya devam edilecek.

- Rehber öğretmenlere seminer dönemi için 

ücret ödenmesi devam edecek (Öğretmen-

lere ilgili mevzuatına göre öğretim yılı ba-

şında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili 

çalışma sürelerinde haftada 15 saat olarak 

ödenmekte olan ek ders ücretinin bundan 

faydalanamayan rehber öğretmenlere de 

ödenmesine devam edilecek.)

- İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları 

yöneticilerine haftada 2 saat artırımlı ilave 

ek ders ücreti ödenmesine devam edilecek

- Maarif müfettişlerine ve müfettiş yardımcıla-

rına avans ödenmesine devam edilecek

- Müdür ve Müdür başyardımcılarının 6 saat 

ders yükümlülüğünün 2 saat olarak uygulan-

masına devam edilecek

- 375 sayılı KHK kapsamında emeklilik halinde 

ödenecek tazminattan sözleşmeli persone-

lin de faydalandırılmasını sağladık

- İtfaiyeci kadrosunda görev yapan personelin 

ek ödeme oranlarında 5 puanlık artış sağla-

dık

- Şeflerin özel hizmet tazminat oranlarındaki 

artışın 10 puandan 13 puana çıkartılmasını 

sağladık

- Koruma ve Güvenlik Görevlilerinin ek ödeme 

oranlarındaki artışın 5 puandan 8 puana çı-

kartılmasını sağladık
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- Aile yardımı ödeneğinin en az %40 engeli 

bulunan çocuklar için %50 artırımlı ödenme-

sinin devamını sağladık

- Kamu avukatlarına ödenen vekâlet ücreti-

nin aylık üst sınırının artırılmasının devamını 

sağladık

- Kamu avukatlarına dava için her göreve çık-

tıklarında günlük ödeme yapılmasının deva-

mını sağladık

- Biyologlara açık çalışma mahallindeki görev 

yaptıkları her gün için 3 puan fazla ödeme-

nin devamını sağladık

- Harcırah kanunu uygulamasında memuriyet 

mahallini kamu personelinin lehine olacak 

şekilde yeniden tanımlanmasını devamını 

sağladık

- Kamu misafirhanelerinden kamu personeli-

nin yararlanmasının kapsamını tedavi mak-

satlı ve yükseköğrenim gören çocukları açı-

sından genişletilmesinin devamını sağladık

- Yemek hizmetinin sunulmasında helal gıda 

sertifikalı ürünlerin kullanılmasında ihtimam 

gösterilmesi hükmünün devamını sağladık

- Gösterge rakamına bağlanan (750) toplu 

sözleşme ikramiyesinin devamını sağladık

- Sözleşmeli personelin ücretlerinin belirlen-

mesinde kamu kurum ve kuruluşlarında ge-

çen bütün sürelerin dikkate alınmasının de-

vamını sağladık

- Kurum tabiplerine ilave ödeme yapılmasının 

devamını sağladık

- Kamu görevlilerine yapılan giyecek yardı-

mının ilgili Yönetmelik uyarınca belirlenen 

fiyatlar esas alınarak nakdi yapılmasına de-

vam edilecek

- Taşınır kayıt kontrol yetkilisi ve taşınır mal 

sorumlusu olarak görevlendirilenler, mali so-

rumluluk zammı almaya devam edecek

- Burs alan ya da devlet tarafından okutulan 

çocuklar için de aile yardımı ödeneğinin ve-

rilmesine devam edilecek

- 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 yürütülme-

ye devam edilecek

- Seyyar görev tazminatının il sınırı esasıyla 

ödenmesine devam edilmesini sağladık

- Yükseköğretim kurumlarının disiplin kurulla-

rında sendika temsilcisinin bulundurulması 

uygulamasına devam edilecek

- Hacca gitmeye hak kazanan ama yasal izni 

kalmayan memurların hac süresince ücretsiz 

izinli sayılmasının devamını sağladık

- Kamu görevlilerinin Cuma günü öğle arası 

izinlerini Cuma namazı vaktini de içine ala-

cak şekilde düzenleyen Cuma izniyle ilgili 

2016/1 sayılı Başbakanlık Genelgesi uygula-

masının sürdürülmesini sağladık

- Hizmet tahsisli konutlardan yararlanma sü-

relerinin sıra tahsisli konutlara ilişkin puanla-

mada dikkate alınmayabileceğinin devamını 

sağladık

- Aile yardımı ödeneğinde bildirim süresini 

kaçıran personelin geriye dönük bu haktan 

faydalanmasının devamını sağladık

- Kamu kurumlarının kreş hizmeti sunma ko-

nusunda ihtimam göstermesi gerektiği hük-

münün devamını sağladık
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kurumları itibarıyla hizmet puanı üstünlüğü-

ne göre sıraya konularak norm açığı oluştuk-

ça yer değişikliği taleplerinin bu sıraya göre 

karşılanması konusunda 17.04.2015 tarih ve 

29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönet-

meliğinde düzenleme yapılmalıdır.

- Eğitim kurumu yöneticiliği görevlendirme 

sürecinde mevcut yöneticilere, tercihlerine 

ve isteklerine bağlı olarak yeniden görev-

lendirme başvurusunda bulunma yanında ilk 

defa görevlendirme için başvuruda bulunma 

ve görevlendirilme hakkı verilmelidir.

- Bünyesinde imam-hatip ortaokulu bulunan 

imam-hatip liseleri yönünden, imam-ha-

tip ortaokullarına yönetici olarak görev-

lendirilme şartlarını taşıyanlara, bu türden 

imam-hatip liselerine yönetici görevlendir-

me sürecinde başvuru ve görevlendirilme 

hakkı tanınmalıdır.

- Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına 

Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği eki Ek-1 

Yönetici Değerlendirme Formu’nda “Ödül-

ler” başlığı altında, 657 sayılı Kanun’un 122 

nci maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığı Perso-

neline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül 

(1)  Millî Eğitim Bakanlığı   
 Nisan 2019 Kurum İdari Kurulu  
 Çalışma Teklifleri

- Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olayları-

na karşı caydırıcılık sağlamak üzere; (a) eği-

tim ve öğretim hizmeti sunumu esnasında 

veya verilen eğitim ve öğretim hizmetinden 

kaynaklanan nedenlerle eğitim çalışanlarına 

karşı cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişile-

re yönelik hapis cezası verilmesi, (b) eğitim 

kurumlarında görev yapan personele karşı 

görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla 

işlenen kasten yaralama suçunun tutuklama 

nedeni varsayılan suçlardan sayılması, (c) 

eğitim ve öğretim hizmetinin sunumu sıra-

sında veya bu görevlerden dolayı eğitim ku-

rumlarında çalışan personele karşı işlenen 

suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında 

yürütülmekte olan işlemler ve davalarda 

personelin talebi üzerine Bakanlıkça hukukî 

yardım yapılması noktasında düzenleme 

gerçekleştirilmesi konusunda girişimlerde 

bulunulmalı ya da bu konular Öğretmenlik 

Meslek Kanunu kapsamında düzenleme ko-

nusu edilmelidir.

- Öğretmenlerimizin il içi yer değişikliği işlem-

lerinin öğretmenlerin tercih ettikleri eğitim 

- Engelli kamu görevlilerine mesleki uyum 

eğitimi verilmesini, fiziki çalışma koşulları 

iyileştirilmesini, kuru tarafından görevlen-

dirilmeleri halinde refakatçilerin kendilerine 

eşlik etmesini ve kamu konutlarından pozitif 

ayrıcalık kapsamında öncelikli yararlanmala-

rına yönelik ihtimam gösterilmesini hükmü-

nü elde ettik. 

- Programlayıcı ve çözümleyici unvanlı perso-

nelin İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük 

ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinde öngö-

rülen tazminat ve ek tazminat oranlarından 

faydalanmaya devam edecek

- Sözleşmeli personel yemek yardımından 

faydalanmaya devam edecek

C. KURUM İDARİ KURULU ÇALIŞMA TEKLİFLERİ
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- Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca va-

liliklerce yurt içinde düzenlenen ve öğret-

menlerin katılımının zorunlu tutulduğu her 

türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve semi-

nerlerin hafta içi ve mesai saatleri içerisinde 

gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda taşra 

teşkilatı uyarılmalıdır.

- Sözleşmeli öğretmenlerin aile bütünlüğü ve 

sağlık durumuna bağlı yer değişikliği hak-

larının kadrolu öğretmenlerle aynı esaslar 

dâhilinde tanınması için ilgili yönetmelikte 

değişiklik yapılmalıdır.

- Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurum-

ları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kad-

rolarına İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesin-

de öngörülen müdür başyardımcılığı normu, 

bu maddede sayılan eğitim kurumlarına 

münhasır ilave müdür yardımcılığı normuna 

dönüştürülmelidir.

- Eğitim kurumu müdürlerinin muhakkik ola-

rak veya özel öğretim kurumları denetlen-

mesinde görevlendirilmesi halinde görev-

lendirme başına ek ders ücreti ödenmesi ve 

bu görev ile ilgili idari giderlerin karşılanması 

noktasında düzenleme yapılmalıdır.

- Meslekî eğitim veren ortaöğretim kurum-

ları, 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 müdür-

lükleri eliyle gerçekleştirilmesi ile iş sağlığı 

ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde eğitim 

kurumu yöneticilerini işveren vekili/işveren 

olarak sorumlu tutul(a)mamaları noktasında 

düzenleme yapılması sağlanmalıdır.

Verilmesine Dair Yönerge hükümleri çerçe-

vesinde düzenleme yapılmalıdır.

- İlahiyat, İlahiyat Bilimleri, Uluslararası İslam 

ve Din Bilimleri, Dinî İlimler ile İslami İlim-

ler Fakültelerinden mezun olan Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi alanı öğretmenlerine, Millî 

Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yöne-

tici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri 

çerçevesinde imam hatip liselerine yöneti-

ci olarak görevlendirilebilmeleri noktasında 

düzenleme yapılmalıdır.

- Proje okullarında yönetici olarak görev yap-

makta olanlardan dört veya sekiz yıllık gö-

rev süresi sona erecek olan yöneticilere, Millî 

Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yöne-

tici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri 

çerçevesinde diğer eğitim kurumlarına ilk 

defa görevlendirme için başvuru hakkı ta-

nınmalıdır.

- Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında norm 

kadro açığı ve hizmet gereklerine göre belir-

lenen münhal kadrolar için unvan değişikliği 

sınavları yapılmalıdır.

- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 

Esaslarda 14.05.2018 tarihli ve 2018/11809 

sayılı Kararnameyle yapılan değişiklikler 

doğrultusunda sözleşmeli personel/öğret-

menler yönünden Millî Eğitim Bakanlığı İzin 

Yönergesi’nde düzenleme yapılmalıdır. 

- Görevde yükselme kapsamında atamaya 

konu edilecek şef ve memur kadroları için 

atama sürecinde, mazerete bağlı yer de-

ğişikliği talebi bulunanların mazeretlerinin 

bulunduğu yere, engelli personelin ise iste-

meleri halinde norm kadro durumuna bakıl-

maksızın bulundukları yerlere atamalarının 

gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.
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sında istifa sonucu görevinden ayrılanlardan 

yeniden öğretmenliğe atananlara, görev-

lerinden ayrıldıkları tarih ile öğretmenliğe 

döndürüldükleri tarih arasında geçen süreler 

bakımından, atandıkları eğitim kurumu için 

öngörülen hizmet puanı verilmesi; yine atan-

dıkları eğitim kurumundan bağımsız olarak 

zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tu-

tulmaları noktasında Millî Eğitim Bakanlığı 

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönet-

meliği’nin geçici 1 inci maddesinde düzenle-

me yapılmalıdır.

- 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 ciddi-

yet dâhilinde kılık ve kıyafetlerini serbestçe 

seçebilmelidirler.

(2) Millî Eğitim Bakanlığı   
 Ekim 2019 Kurum İdari Kurulu  
 Çalışma Teklifleri

- Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olayları-

na karşı caydırıcılık sağlamak üzere; (a) eği-

tim ve öğretim hizmeti sunumu esnasında 

veya verilen eğitim ve öğretim hizmetinden 

kaynaklanan nedenlerle eğitim çalışanlarına 

karşı cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişile-

re yönelik hapis cezası verilmesi, (b) eğitim 

kurumlarında görev yapan personele karşı 

görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla 

işlenen kasten yaralama suçunun tutuklama 

nedeni varsayılan suçlardan sayılması, (c) 

eğitim ve öğretim hizmetinin sunumu sıra-

sında veya bu görevlerden dolayı eğitim ku-

rumlarında çalışan personele karşı işlenen 

suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında 

yürütülmekte olan işlemler ve davalarda 

personelin talebi üzerine Bakanlıkça hukukî 

- Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamladı-

ğı halde zorunlu hizmet alanlarına kendi is-

tekleriyle atanmış olanların hizmet puanları, 

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Ata-

ma ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Hiz-

met puanları” başlıklı 40 ıncı maddesinin 

altıncı fıkrası hükmü çerçevesinde hesaplan-

malıdır.

- İkili öğretim yapılan okullarda görev yapan-

lar başta olmak üzere günlük ve haftalık ça-

lışma süresinin üzerinde çalışma yapan hiz-

metlilerden, yeterli personel bulunmaması 

sebebiyle fazla çalışma karşılığı izin hakkı 

verilmeyenlerin, isteklerine bağlı olarak fazla 

çalışma karşılığı ücret ya da izin hakkı veril-

mesi konusunda düzenleme yapılmalıdır.

- Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde 

Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştir-

me Suretiyle Atanması Hakkında Yönetme-

lik çerçevesinde bölge hizmetine bağlı yer 

değişikliği, 4 üncü ve 5 inci hizmet bölgeleri 

yönünden isteğe bağlı hale getirilmelidir.

- Üniversiteler ve sanayi - ticaret odaları ile 

mesleki ve teknik eğitimi destekleme ve ge-

liştirme amacıyla akdedilen işbirliği proto-

kolleri ve benzeri belgelerde, okul yöneticisi 

görevlendirme ve öğretmen atama süreçle-

rinde Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurum-

larına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği 

ile Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama 

ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine 

aykırı ifadelere yer verilmemesi noktasında 

taşra teşkilatı uyarılmalıdır.

- 28/2/1997 ile 8/10/2013 tarihleri arasında 

5525 sayılı Kanun uyarınca haklarında ve-

rilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçları ile 

ortadan kaldırılmasına bağlı olarak öğret-

menliğe döndürülenler ile aynı tarihler ara-
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- Görevde yükselme sınavına göre yapılan 

atama sürecinde boş kalan münhal kadrolar 

için görevde yükselme sınavı başarı sırasına 

göre atama yapılmalıdır.

- Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında norm 

kadro açığı ve hizmet gereklerine göre belir-

lenen münhal kadrolar için unvan değişikliği 

sınavları yapılmalıdır.

- Sözleşmeli öğretmenlerden üç hizmet yılını 

tamamlayanlara, aile bütünlüğüne bağlı yer 

değişikliği hakkının kadrolu öğretmenlerle 

aynı esaslar dâhilinde tanınması için ilgili yö-

netmelikte değişiklik yapılmalıdır.

- Eğitim kurumlarına müdür başyardımcılı-

ğı görevlendirmesi yeniden yapılmalı ya da 

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurum-

ları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kad-

rolarına İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesin-

de öngörülen müdür başyardımcılığı normu, 

bu maddede sayılan eğitim kurumlarına 

münhasır ilave müdür yardımcılığı normuna 

dönüştürülmelidir.

- Meslekî eğitim veren ortaöğretim kurum-

ları, 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 müdür-

lükleri eliyle gerçekleştirilmesi ile iş sağlığı 

ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde eğitim 

kurumu yöneticilerini işveren vekili/işveren 

olarak sorumlu tutul(a)mamaları noktasında 

düzenleme yapılması sağlanmalıdır.

- Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamladı-

ğı halde zorunlu hizmet alanlarına kendi is-

tekleriyle atanmış olanların hizmet puanları, 

yardım yapılması noktasında düzenleme 

gerçekleştirilmesi konusunda girişimlerde 

bulunulmalı ya da bu konular Öğretmenlik 

Meslek Kanunu kapsamında düzenleme ko-

nusu edilmelidir.

- Öğretmenlerimizin il içi yer değişikliği işlem-

lerinin mağduriyet üretmeyecek şekilde adil 

ve hakkaniyete uygun bir şekilde yürütülme-

sini sağlayacak şekilde ve tercihleri itibariyle 

hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya konu-

larak norm açığı oluştukça yer değişikliği ta-

leplerinin bu sıraya göre karşılanması konu-

larında Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme 

Yönetmeliğinde düzenleme yapılmalıdır.

- Bünyesinde imam-hatip ortaokulu bulunan 

imam-hatip liseleri yönünden, imam-ha-

tip ortaokullarına yönetici olarak görev-

lendirilme şartlarını taşıyanlara, bu türden 

imam-hatip liselerine yönetici görevlendir-

me sürecinde başvuru ve görevlendirilme 

hakkı tanınmalıdır.

- Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına 

Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği eki Ek-1 

Yönetici Değerlendirme Formu’nda “Ödül-

ler” başlığı altında, 657 sayılı Kanun’un 122 

nci maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığı Perso-

neline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül 

Verilmesine Dair Yönerge hükümleri çerçe-

vesinde düzenleme yapılmalıdır.

- Proje okullarında yönetici olarak görev yap-

makta olanlardan dört veya sekiz yıllık gö-

rev süresi sona erecek olan yöneticilere, Millî 

Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yöne-

tici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri 

çerçevesinde diğer eğitim kurumlarına ilk 

defa görevlendirme için başvuru hakkı ta-

nınmalıdır.
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Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı çerçe-

vesinde yasal düzenleme yapılması için giri-

şimlerde bulunulmalıdır.

- İkili öğretim yapılan okullarda görev yapan-

lar başta olmak üzere günlük ve haftalık ça-

lışma süresinin üzerinde çalışma yapan hiz-

metlilerden, yeterli personel bulunmaması 

sebebiyle fazla çalışma karşılığı izin hakkı 

verilmeyenlerin, isteklerine bağlı olarak fazla 

çalışma karşılığı ücret ya da izin hakkı veril-

mesi konusunda düzenleme yapılmalıdır.

- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 

Esaslarda 14.05.2018 tarihli ve 2018/11809 

sayılı Kararnameyle yapılan değişiklikler 

doğrultusunda sözleşmeli personel/öğret-

menler yönünden Millî Eğitim Bakanlığı İzin 

Yönergesi’nde düzenleme yapılmalıdır. 

- Öğretmenlerden, engelli olanlar, engelli ço-

cuğu bulunanlar ve bakmakla yükümlü ol-

duğu engelli birey bulunanlara, haftalık ders 

programlarının belirlenmesinde gün ve saat 

tercihlerine öncelik verilmesi noktasında dü-

zenleme yapılmalıdır.

(3) Millî Eğitim Bakanlığı   
 Nisan 2020 Kurum İdari Kurulu  
 Çalışma Teklifleri

- Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olayları-

na karşı caydırıcılık sağlamak üzere; (a) eği-

tim ve öğretim hizmeti sunumu esnasında 

veya verilen eğitim ve öğretim hizmetinden 

kaynaklanan nedenlerle eğitim çalışanlarına 

karşı cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişile-

re yönelik hapis cezası verilmesi, (b) eğitim 

kurumlarında görev yapan personele karşı 

görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla 

işlenen kasten yaralama suçunun tutuklama 

nedeni varsayılan suçlardan sayılması, (c) 

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Ata-

ma ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Hiz-

met puanları” başlıklı 40 ıncı maddesinin 

altıncı fıkrası hükmü çerçevesinde hesaplan-

malıdır.

- Rehberlik öğretmenlerine nöbet ve belle-

ticilik görevi üstlenme zorunluluğu getiren 

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri 

Yönetmeliğinin ilgili hükmünün kaldırılması 

ya da söz konusu görevlerin rehberlik öğret-

menlerinin isteklerine bırakılması noktasında 

düzenleme yapılmalıdır.

- Rehberlik öğretmenlerinin tercih danışman-

lığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama 

sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda 

yaz tatili döneminde zorunlu görevlendiril-

melerine son verilmesi; söz konusu görev-

lendirmelerin rehberlik öğretmenlerinin is-

teklerine bırakılması; bu görevlerin rehber-

lik öğretmenlerinin istedikleri mahalde ifa 

edilebilmesi ve söz konusu görevler karşılığı 

ödenen ek ders ücretinin en az 6 saat olmak 

üzere artırılması konusunda düzenleme ya-

pılmalıdır.

- Kamu görevini yürüttükleri sırada eğitim-öğ-

retim hizmetinin sunumundan kaynaklı olay-

lar nedeniyle bireysel veya toplu şiddet ey-

lemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli 

hâle gelen, ölen veya öldürülenler öğret-

menler ile eğitim kurumu yöneticilerinin (ve 

ölümleri halinde hak sahiplerinin), (a) 2330 

sayılı Kanun kapsamına alınmaları, (b) 3713 

sayılı Kanunda terör eylemlerine maruz ka-

lan kamu görevlileri veya sivil vatandaşlar 

için öngörülen haklardan faydalandırılmaları 

ve (c) 5510 sayılı Kanun’un 47 inci maddesi-

nin uygulandığı hallerde vazife malullüğüne 

ilişkin usul ve esasların mağduriyeti önleye-

cek şekilde somutlaştırılması konularında 
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acil durumlar haricinde rutin faaliyetleri as-

kıya alması nedeniyle sağlık mazeretini bel-

gelendirme yükümlülüğünün geçici olarak 

aranmaması veya ileriki bir tarihe ertelenme-

si yönünde düzenleme yapılmalıdır.

- Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğiti-

mi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yöner-

gesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde 

görev yapacak memur ve hizmetli personel 

yönünden sayı sınırlaması olmaksızın görev-

lendirme yapılabilmesi sağlanmalıdır.

- Öğretmenlerimizin il içi yer değişikliği işlem-

lerinin mağduriyet üretmeyecek şekilde adil 

ve hakkaniyete uygun bir şekilde yürütülme-

sini sağlayacak şekilde ve tercihleri itibariyle 

hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya konu-

larak norm açığı oluştukça yer değişikliği ta-

leplerinin bu sıraya göre karşılanması konu-

larında Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme 

Yönetmeliğinde düzenleme yapılmalıdır.

- Bünyesinde imam-hatip ortaokulu bulunan 

imam-hatip liseleri yönünden, imam-ha-

tip ortaokullarına yönetici olarak görev-

lendirilme şartlarını taşıyanlara, bu türden 

imam-hatip liselerine yönetici görevlendir-

me sürecinde başvuru ve görevlendirilme 

hakkı tanınmalıdır.

- İlahiyat Fakültelerinin İlköğretim Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi programı mezunu alan öğ-

retmenlerinin, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim 

Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönet-

meliği hükümleri çerçevesinde imam hatip 

liselerine yönetici olarak görevlendirilebil-

meleri noktasında başvuru hakkı tanınmalı-

dır.

- 652 sayılı KHK’nin geçici 11 nci maddesi 

hükmü kapsamında atanan öğretmenlerin, 

eğitim ve öğretim hizmetinin sunumu sıra-

sında veya bu görevlerden dolayı eğitim ku-

rumlarında çalışan personele karşı işlenen 

suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında 

yürütülmekte olan işlemler ve davalarda 

personelin talebi üzerine Bakanlıkça hukukî 

yardım yapılması noktasında düzenleme 

gerçekleştirilmesi konusunda girişimlerde 

bulunulmalı ya da bu konular Öğretmenlik 

Meslek Kanunu kapsamında düzenleme ko-

nusu edilmelidir.

- Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamın-

da yüz yüze eğitim-öğretime ara verilmesi 

nedeniyle, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen 

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 16 

ncı maddesi çerçevesinde aday öğretmen-

lerin performans değerlendirmelerinin ya-

pılmış sayılmalı; 5.7.2020 tarihinde gerçek-

leştirilecek adaylık kaldırma yazılı sınavına, 

bahse konu tarih itibariyle bir yıllık fiilî ça-

lışma süresini tamamlayacak (tamamlamış 

sayılacak) ve performans değerlendirmeleri 

yapılmış sayılacak adayların da başvuruda 

bulunabilmesi sağlanmalıdır.

- 6287 sayılı Kanun’un getirdiği düzenleme-

nin sonuçları çerçevesinde 2020–2021 eği-

tim-öğretim yılında ortaöğretimde öğrenci 

sayısının artacak, buna mukabil temel eği-

timde ortaokul öğrenci sayısının azalacak 

olması nedeniyle lise ve ortaokul norm kad-

roları için öğretmenlerin mağduriyetini önle-

yecek geçici düzenlemeler yapılmalıdır.

- Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve 

Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çer-

çevesinde, sağlık mazeretlerinin devam et-

tiğini her yıl Bakanlıkça belirlenen dönem-

lerde belgelendirme yükümlülüğü bulunan 

öğretmenler yönünden, Kovid-19 salgınıyla 

mücadele çerçevesinde sağlık kuruluşlarının 
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- Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında norm 

kadro açığı ve hizmet gereklerine göre belir-

lenen münhal kadrolar için unvan değişikliği 

sınavları yapılmalıdır.

- İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde 

eğitim kurumu yöneticilerinin işveren vekili/

işveren olarak sorumlu tutulmaları çerçeve-

sinde; (a) Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetme-

liği’nin 102 nci maddesi kapsamındaki işten 

ayrılış bildirgelerinin ilgili SGK ünitelerine 

bildirilmesi yükümlülüğünün zorunlu staj 

yapılan işletmelerin sorumluluğuna bırakıl-

ması, (b) Bildirim yükümlülüğüne uyulmadı-

ğı hallerde Millî Eğitim Bakanlığı’na kusuru 

veya ihmali bulunan işletmelere rücû hakkı 

tanınması ve (c) Sosyal Sigorta İşlemleri Yö-

netmeliği’nin 102 nci maddesi kapsamında 

kamu işveren vekilinin sorumluluğu altında-

ki hallerde, bildirge verme sürelerinin -takip 

eden ayın sonundan az olmayacak şekilde- 

uzatılması noktasında düzenleme yapılması 

için SGK nezdinde girişimlerde bulunulmalı-

dır.

- Rehberlik öğretmenlerine nöbet ve belle-

ticilik görevi üstlenme zorunluluğu getiren 

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri 

Yönetmeliğinin ilgili hükmünün kaldırılması 

ya da söz konusu görevlerin rehberlik öğret-

menlerinin isteklerine bırakılması noktasında 

düzenleme yapılmalıdır.

- Rehberlik öğretmenlerinin tercih danışman-

lığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama 

sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda 

yaz tatili döneminde zorunlu görevlendiril-

melerine son verilmesi; söz konusu görev-

lendirmelerin rehberlik öğretmenlerinin is-

teklerine bırakılması; bu görevlerin rehber-

lik öğretmenlerinin istedikleri mahalde ifa 

edilebilmesi ve söz konusu görevler karşılığı 

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 

kapsamında faaliyet gösteren dershaneler 

ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde öğret-

men, uzman öğretici veya diğer unvanlarda 

geçirdikleri süreler, hizmet puanlarının he-

saplanmasına değerlendirilmelidir.

- Okul yönetimlerinin Millî Eğitim Bakanlığı 

Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği 

ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği’ne ay-

kırı surette servis araçlarının ve şoförlerinin 

denetimleriyle yükümlü kılınmasının istenil-

memesi; söz konusu iş ve işlemlerin kolluk 

kuvvetlerince yerine getirilmesi yönünde 

düzenleme yapılması için girişimlerde bulu-

nulmalıdır.

- Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama 

ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 40 ıncı 

maddesinin dördüncü fırkası hükmü gereği 

verilmekte olan ilave hizmet puanlarından, 

yatılı bölge ortaokulu statüsünde olmayan 

yatılı/pansiyonlu okullarda görev yapan öğ-

retmenlerden ve yatılı bölge ortaokulunda 

yeterli sayıda istekli öğretmen bulunmama-

sı nedeniyle diğer eğitim kurumlarında gö-

revli öğretmenlerden, belletmenlik/nöbetçi 

belletmenlik görevini yerine getirenlerin de 

faydalandırılmaları ile Millî Eğitim Bakanlığı 

Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders 

Saatlerine İlişkin Karar’ın 13 üncü maddesi 

gereğince ödenmekte olan ek ders ücretleri-

nin %100 artırımlı ödenmesi noktasında dü-

zenleme yapılmalı/girişimde bulunulmalıdır.

- Proje okullarında yönetici olarak görev yap-

makta olanlardan dört veya sekiz yıllık gö-

rev süresi sona erecek olan yöneticilere, Millî 

Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yöne-

tici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri 

çerçevesinde diğer eğitim kurumlarına ilk 

defa görevlendirme için başvuru hakkı ta-

nınmalıdır.
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- Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğret-

menlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin 

Karar’ın 16 ncı maddesinin, Okul Spor Faa-

liyetleri Yönetmeliği’nin 22 nci maddesiyle 

birlikte değerlendirilerek, okul spor faaliyet-

leri çerçevesindeki görevleri süresince üzer-

lerinde bulunan ders ve ek ders görevlerinin 

yapılmış sayılması yönünde girişimlerde bu-

lunulmalıdır.

(4) Millî Eğitim Bakanlığı   
 Ekim 2020 Kurum İdari Kurulu  
 Çalışma Teklifleri

- Eğitim kademelerinin tümü itibariyle yüz 

yüze eğitim ve uzaktan eğitimin birlikte yü-

rütüleceği açık olduğundan eğitim kurumları 

yöneticileri ve öğretmenlerin artan iş yükü 

ve karşı karşıya kaldıkları sağlık riski göz 

önüne alınarak yönetici ve öğretmenlerin 

filyasyon ve denetim ekiplerinde görevlen-

dirilmemeleri sağlanmalıdır.

- Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi 

esnasında eğitim kurumunda yönetici, öğ-

retmen, personel veya öğrenci kaynaklı ko-

vid-19 temaslısı olarak belirlenmesine dayalı 

olarak karantina altına alınıp fiilen ders gö-

revini yerine getiremeyenlerin üzerlerinde 

bulunan ders ve ek ders görevleri yapılmış 

sayılmalıdır.

- Kovid-19 tanısı veya temaslısı olmasına bağ-

lı olarak karantina altına alınanların, istekleri 

dâhilinde karantina süresi boyunca üzerle-

rindeki ders ve ek ders görevlerini uzaktan 

eğitim yoluyla sürdürülebilmelerine imkân 

sağlanmalıdır. 

- Zorunlu eğitim kapsamı dışında kalan okul 

öncesi öğrenci sayılarının pandemi sebebiy-

le olağan dışı bir şekilde azalması nedeniyle 

ödenen ek ders ücretinin en az 6 saat olmak 

üzere artırılması konusunda düzenleme ya-

pılmalıdır.

- Kamu görevini yürüttükleri sırada eğitim-öğ-

retim hizmetinin sunumundan kaynaklı olay-

lar nedeniyle bireysel veya toplu şiddet ey-

lemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli 

hâle gelen, ölen veya öldürülenler öğret-

menler ile eğitim kurumu yöneticilerinin (ve 

ölümleri halinde hak sahiplerinin), (a) 2330 

sayılı Kanun kapsamına alınmaları, (b) 3713 

sayılı Kanunda terör eylemlerine maruz ka-

lan kamu görevlileri veya sivil vatandaşlar 

için öngörülen haklardan faydalandırılmaları 

ve (c) 5510 sayılı Kanun’un 47 inci maddesi-

nin uygulandığı hallerde vazife malullüğüne 

ilişkin usul ve esasların mağduriyeti önleye-

cek şekilde somutlaştırılması konularında 

Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı çerçe-

vesinde yasal düzenleme yapılması için giri-

şimlerde bulunulmalıdır.

- İkili öğretim yapılan okullarda görev yapan-

lar başta olmak üzere günlük ve haftalık ça-

lışma süresinin üzerinde çalışma yapan hiz-

metlilerden, yeterli personel bulunmaması 

sebebiyle fazla çalışma karşılığı izin hakkı 

verilmeyenlerin, isteklerine bağlı olarak fazla 

çalışma karşılığı ücret ya da izin hakkı veril-

mesi konusunda düzenleme yapılmalıdır.

- Öğretmenlerden, engelli olanlar, engelli ço-

cuğu bulunanlar ve bakmakla yükümlü ol-

duğu engelli birey bulunanlara, haftalık ders 

programlarının belirlenmesinde gün ve saat 

tercihlerine öncelik verilmesi noktasında dü-

zenleme yapılmalıdır.

- Öğretmenevlerinde sunulan yemek hizme-

tinden öğretmenlerin indirimli olarak yarar-

lanabilmeleri yönünde düzenleme yapılmalı-

dır.
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büyükelçilik eğitim kurumlarının bahse konu 

uluslararası sözleşme, ikili andlaşma veya 

kanunlara aykırı faaliyetlerinin, 5580 sayılı 

Kanun hükümlerine göre denetlenmesi, ka-

patma dâhil gerekli idari yaptırımların uy-

gulanması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 

öğrenciler yönünden hukuka ve kanuna ay-

kırı eğitim faaliyetlerine denklik verilmemesi 

ve bu hususlarda valililere genel bir yazının 

gönderilmesi noktasında gerekli iş ve işlem-

ler ivedilikle yapılmalıdır.

- Bölge hizmetine bağlı yer değişikliği süre-

cinde, şube müdürlerinin aile birliğine ve 

sağlık durumuna bağlı mazeretlerinin dikka-

te alınarak Devlet Memurlarının Yer Değiştir-

me Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik 

uygulamasına uygun somut, net ve objektif 

mazeret kriterleri çerçevesinde mazeretleri 

doğrultusunda işlem tesis edilmesi konusun-

da düzenleme yapılmalıdır.

- Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve 

Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çer-

çevesinde, sağlık mazeretlerinin devam et-

tiğini her yıl Bakanlıkça belirlenen dönem-

lerde belgelendirme yükümlülüğü bulunan 

öğretmenler yönünden, Kovid-19 salgınıyla 

mücadele çerçevesinde sağlık kuruluşlarının 

acil durumlar haricinde rutin faaliyetleri as-

kıya alması nedeniyle sağlık mazeretini bel-

gelendirme yükümlülüğünün geçici olarak 

aranmaması veya ileriki bir tarihe ertelenme-

si yönünde düzenleme yapılmalıdır.

- Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğiti-

mi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yöner-

gesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde 

görev yapacak memur ve hizmetli personel 

yönünden sayı sınırlaması olmaksızın görev-

lendirme yapılabilmesi sağlanmalıdır.

okul öncesi öğretmenleri, norm kadro gün-

cellemeleri sürecinde kapsam dışı bırakılma-

lıdır.

- Öğretmenlerimizin il içi yer değişikliği talep-

lerinin, (mağduriyet oluşturmasını önlemek, 

adil ve hakkaniyete uygun bir şekilde yürü-

tülmesini sağlamak üzere) tercihleri itibariy-

le hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya ko-

nularak norm açığı oluştukça yer değişikliği 

taleplerinin bu sıraya göre karşılanması ko-

nularında Öğretmen Atama ve Yer Değiştir-

me Yönetmeliğinde düzenleme yapılmalıdır.

- Mazeret veya engellilik durumuna bağlı il içi 

yer değişikliği talepleri karşılanmayan öğ-

retmenlerin, mazeretlerinin bulunduğu ilçe-

ye doğrudan ulaşım imkânı bulunan il içinde 

bir başka ilçeye veya mazeretinin bulunduğu 

ilçeye (50 km gibi) makul bir mesafesi bu-

lunan bir başka ilçeye, ilçe millî eğitim mü-

dürlüğü emrine atamalarının yapılması ko-

nusunda düzenleme yapılmalıdır.

- İkili öğretim yapılan okullarda görev yapan-

lar başta olmak üzere günlük ve haftalık ça-

lışma süresinin üzerinde çalışma yapan hiz-

metlilerden, yeterli personel bulunmaması 

sebebiyle fazla çalışma karşılığı izin hakkı 

verilmeyenlerin, isteklerine bağlı olarak fazla 

çalışma karşılığı ücret ya da izin hakkı veril-

mesi konusunda düzenleme yapılmalıdır.

- Fransız okulları başta olmak üzere Diplo-

matik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi, 

430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu, 5580 

sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 5 

inci maddesinin (a) fıkrasına veya ülkemizde 

yabancı okullar kurulmasına ilişkin ikili and-

laşmalara aykırı şekilde büyükelçilik sınırları 

haricinde faaliyet gösteren ve/veya Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşı öğrenci kabul eden 
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tanınması ve (c) Sosyal Sigorta İşlemleri Yö-

netmeliği’nin 102 nci maddesi kapsamında 

kamu işveren vekilinin sorumluluğu altında-

ki hallerde, bildirge verme sürelerinin takip 

eden ayın sonundan az olmayacak şekilde 

uzatılması noktasında düzenleme yapılması 

için SGK nezdinde girişimlerde bulunulmalı-

dır.

- Kamu görevini yürüttükleri sırada eğitim-öğ-

retim hizmetinin sunumundan kaynaklı olay-

lar nedeniyle bireysel veya toplu şiddet ey-

lemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli 

hâle gelen, ölen veya öldürülenler öğret-

menler ile eğitim kurumu yöneticilerinin (ve 

ölümleri halinde hak sahiplerinin), (a) 2330 

sayılı Kanun kapsamına alınmaları, (b) 3713 

sayılı Kanunda terör eylemlerine maruz ka-

lan kamu görevlileri veya sivil vatandaşlar 

için öngörülen haklardan faydalandırılmaları 

ve (c) 5510 sayılı Kanun’un 47 inci maddesi-

nin uygulandığı hallerde vazife malullüğüne 

ilişkin usul ve esasların mağduriyeti önleye-

cek şekilde somutlaştırılması konularında 

Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı çerçe-

vesinde yasal düzenleme yapılması için giri-

şimlerde bulunulmalıdır.

- Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olayları-

na karşı caydırıcılık sağlamak üzere; (a) eği-

tim ve öğretim hizmeti sunumu esnasında 

veya verilen eğitim ve öğretim hizmetinden 

kaynaklanan nedenlerle eğitim çalışanlarına 

karşı cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişile-

re yönelik hapis cezası verilmesi, (b) eğitim 

kurumlarında görev yapan personele karşı 

görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla 

işlenen kasten yaralama suçunun tutuklama 

nedeni varsayılan suçlardan sayılması, (c) 

eğitim ve öğretim hizmetinin sunumu sıra-

sında veya bu görevlerden dolayı eğitim ku-

rumlarında çalışan personele karşı işlenen 

- Öğretmenevlerinde sunulan yemek hizme-

tinden öğretmenlerin indirimli olarak yarar-

lanabilmeleri yönünde düzenleme yapılmalı-

dır.

- Bünyesinde imam-hatip ortaokulu bulunan 

imam-hatip liseleri yönünden, imam-ha-

tip ortaokullarına yönetici olarak görev-

lendirilme şartlarını taşıyanlara, bu türden 

imam-hatip liselerine yönetici görevlendir-

me sürecinde başvuru ve görevlendirilme 

hakkı tanınmalıdır.

- 652 sayılı KHK’nin geçici 11 nci maddesi 

hükmü kapsamında atanan öğretmenlerin, 

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 

kapsamında faaliyet gösteren dershaneler 

ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde öğret-

men, uzman öğretici veya diğer unvanlarda 

geçirdikleri süreler, hizmet puanlarının he-

saplanmasına değerlendirilmelidir.

- Proje okullarında yönetici olarak görev yap-

makta olanlardan dört veya sekiz yıllık gö-

rev süresi sona erecek olan yöneticilere, Millî 

Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yöne-

tici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri 

çerçevesinde diğer eğitim kurumlarına ilk 

defa görevlendirme için başvuru hakkı ta-

nınmalıdır.

- İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde 

eğitim kurumu yöneticilerinin işveren vekili/

işveren olarak sorumlu tutulmaları çerçeve-

sinde; (a) Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetme-

liği’nin 102 nci maddesi kapsamındaki işten 

ayrılış bildirgelerinin ilgili SGK ünitelerine 

bildirilmesi yükümlülüğünün zorunlu staj 

yapılan işletmelerin sorumluluğuna bırakıl-

ması, (b) Bildirim yükümlülüğüne uyulmadı-

ğı hallerde Millî Eğitim Bakanlığı’na kusuru 

veya ihmali bulunan işletmelere rücû hakkı 
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Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yö-

nerge hükümleri çerçevesinde başarı, üstün 

başarı belgesi ve ödül verilebileceğine dair 

genel bir görüş yazısı taşra teşkilatına gön-

derilmelidir.

- İçinde bulunduğumuz salgın şartları gözeti-

lerek ertelenen adaylık kaldırma sınavı yapıl-

mamalı, adaylık eğitim programını başarıyla 

bitiren aday öğretmenlerin adaylık kaldırma 

sürecini tamamlanmış sayılması noktasında 

düzenleme yapılmalıdır.

- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 

Esaslarda 14.05.2018 tarihli ve 2018/11809 

sayılı Kararnameyle yapılan değişiklikler 

doğrultusunda, Millî Eğitim Bakanlığı İzin 

Yönergesi’nde sözleşmeli personel/öğret-

menler yönünden düzenleme yapılmalıdır. 

- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 

Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esas-

lar konulu 3507 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

gereğince sözleşmeli personelin yıl içeri-

sinde kullanılmayan yıllık izin sürelerinin bir 

sonraki yıla devri için MEBBİS üzerinde ge-

rekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

- Danıştay 2. Dairesi tarafından verilen yürüt-

menin durdurulması kararlarının gerekçeleri 

göz önüne alınarak, yer değişikliği takvimi 

başlangıcı öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı 

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönet-

meliği’nin 40. maddesi ivedilikle yeniden dü-

zenlenmelidir.

- Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve 

Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 40. maddesi 

hakkında Danıştay 2. Dairesi tarafından ve-

rilen yürütmenin durdurulması kararları ön-

cesinde, kararlara konu düzenleme sonucu 

norm kadro fazlası sayılan öğretmenler ye-

niden norm içinde değerlendirilmelidir.

suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında 

yürütülmekte olan işlemler ve davalarda 

personelin talebi üzerine Bakanlıkça hukukî 

yardım yapılması noktasında düzenleme 

gerçekleştirilmesi konusunda girişimlerde 

bulunulmalı ya da bu konular Öğretmenlik 

Meslek Kanunu kapsamında düzenleme ko-

nusu edilmelidir.

(5) Millî Eğitim Bakanlığı   
 Nisan 2021 Kurum İdari Kurulu  
 Çalışma Teklifleri

- Ülke genelinde uzaktan eğitim ve yüz yüze 

eğitimin beraber yürütülmesi ve yüz yüze 

eğitime ara verilmesinden kaynaklı öğrenme 

kayıplarının telafisinin gerekliliği hususları 

dikkate alındığında öğretmenlerin mevcut iş 

yükünün eğitim-öğretim haricinde bir başka 

kamu görevinin yüklenilmesini imkânsız kıl-

dığı açık olup öğretmen ve yöneticilerin İl/

İlçe Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde 

görevlendirilmemesi hususunda gerekli ted-

birler alınmalıdır.

- Yüz yüze veya uzaktan eğitimde bulunmala-

rına bakılmaksızın tüm öğretmenler aşılama 

kapsamına alınmalı ve aşılama süreci hızlan-

dırılmalıdır.

- Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde 

Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiş-

tirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönet-

meliği’nde il/ilçe millî eğitim şube müdürü 

kadrolarında bulunanların hizmet bölgeleri 

ve bölge hizmeti süreleri yeniden düzenlen-

melidir.

- Mevcut ve muhtemel hak kayıplarının önüne 

geçilmesi ve uygulama birliğinin sağlanma-

sı açısından sözleşmeli öğretmenlere Millî 

Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün 
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- Öğretmenevlerinde sunulan yemek hizme-

tinden öğretmenlerin indirimli olarak yarar-

lanabilmeleri yönünde düzenleme yapılmalı-

dır.

- İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yar-

dım Sandığı (İLKSAN) 9. dönem ilçe ve il 

temsilciliği seçim tarihleri, tam kapanma 

dönemi sonrasında Haziran ayından önce 

sonuçlandırılmak üzere yeniden belirlenmeli 

ve seçimler gerçekleştirilmelidir.

(6) Millî Eğitim Bakanlığı   
 Ekim 2021 Kurum İdari Kurulu  
 Çalışma Teklifleri 

- Görevde yükselme ve unvan değişikliği sı-

navları 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilme-

li; en geç iki yıllık periyotlar halinde düzenli 

olarak yapılmalıdır.

- Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğiti-

mi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yöner-

gesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde 

görev yapacak memur ve hizmetli personel 

yönünden sayı sınırlaması olmaksızın görev-

lendirme yapılabilmesi sağlanmalıdır.

- Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eği-

timi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yö-

nergesi kapsamında, kurs merkezlerince be-

lirlenen dersler yanında öğrenci/kursiyer ve 

velilerden gelen istek üzerine diğer dersler 

için de kurs açılabilmesi yönünde düzenle-

me yapılmalıdır.

- 2021 yılı içerisinde öğretmenlerin alan deği-

şikliği iş ve işlemlerine ilişkin kılavuz ve du-

yuru yayımlanmalı; alan değişikliği işlemleri 

atama takvimine dâhil edilmelidir. 

- Öğretmenlerimizin il içi yer değişikliği işlem-

lerinin mağduriyet üretmeden adil ve hakka-

- Uzaktan eğitim veya yüz yüze eğitim sü-

recinde, öğretmenlerin derse katılmalarına 

rağmen öğrencilerin derse katılmaması/der-

se gelmemesi hallerinde söz konusu ders ve 

ek ders görevlerinin yapmış sayılmaları ko-

nusunda düzenleme yapılmalıdır.

- Kovid-19 tanısı veya temaslısı olmasına bağ-

lı olarak karantina altına alınanların, istekleri 

dâhilinde karantina süresi boyunca üzerle-

rindeki ders ve ek ders görevlerini uzaktan 

eğitim yoluyla sürdürülebilmelerine imkân 

sağlanmalıdır. 

- Öğretmenlerimizin il içi yer değişikliği işlem-

lerinin mağduriyet üretmeyecek şekilde adil 

ve hakkaniyete uygun bir şekilde yürütülme-

sini sağlayacak şekilde ve tercihleri itibariyle 

hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya konu-

larak norm açığı oluştukça yer değişikliği ta-

leplerinin bu sıraya göre karşılanması konu-

larında Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme 

Yönetmeliğinde düzenleme yapılmalıdır.

- 652 sayılı KHK’nin geçici 11 nci maddesi 

hükmü kapsamında atanan öğretmenlerin, 

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 

kapsamında faaliyet gösteren dershaneler 

ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde öğret-

men, uzman öğretici veya diğer unvanlarda 

geçirdikleri süreler, hizmet puanlarının he-

saplanmasına değerlendirilmelidir.

- İkili öğretim yapılan okullarda görev yapan-

lar başta olmak üzere günlük ve haftalık ça-

lışma süresinin üzerinde çalışma yapan hiz-

metlilerden, yeterli personel bulunmaması 

sebebiyle fazla çalışma karşılığı izin hakkı 

verilmeyenlerin, isteklerine bağlı olarak fazla 

çalışma karşılığı ücret ya da izin hakkı veril-

mesi konusunda düzenleme yapılmalıdır.
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denetimleriyle yükümlü kılınmasının istenil-

memesi; söz konusu iş ve işlemlerin kolluk 

kuvvetlerince yerine getirilmesi yönünde 

düzenleme yapılması için girişimlerde bulu-

nulmalıdır.

- Kovid-19 aşılama veya PCR test sonucu bil-

gisi vermeme hakkını kullanan öğretmen ve 

eğitim çalışanlarının, İl Hıfzıssıhha Kurulu 

kararları gerekçe gösterilerek eğitim kurum-

larına/sınıflara alınmaması gibi hukuka ve 

kanuna aykırı uygulamalardan kaçınılması 

konusunda taşra teşkilatına genel bir yazı 

gönderilmelidir.

- Nüfus yoğunluğu düşük veya gayri meskûn 

mahalde bulunmaları nedeniyle adrese da-

yalı yerleştirme çerçevesinde kapasiteleri-

nin altında öğrenci kaydedebilen mesleki ve 

teknik eğitim kurumları yönünden, adrese 

dayalı olmaksızın tercih hakkı verilmesi sure-

tiyle öğrenci kabulü sağlanmalı ve bu suretle 

söz konusu okullardaki norm kadro mağdu-

riyeti giderilmelidir.

- Ulaşım amacıyla Bakanlık merkez teşkilatı 

personeline verilen ANKARA KART’lara yük-

lenen toplu taşıma ücretlerinin, Büyükşehir 

Belediyesi hizmeti N Kolay Ankara Kartlara 

yüklenebilmesi/aktarılabilmesi sağlanmalı-

dır.

- 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 

Kararı ve 6. Dönem Kamu Görevlileri Toplu 

Sözleşmesi’nde yer alan “Kamu kurum ve 

kuruluşları, imkânları çerçevesinde persone-

line kreş hizmeti sunma, kalitesini ve kapasi-

tesini artırma konusunda ihtimam gösterir.” 

hükmü gereğince Bakanlık merkez teşkilatı 

ve bağlı birimleri ile il ve ilçe millî eğitim mü-

dürlüklerinde görev yapan personelin okul 

öncesi eğitim çağı öncesi yaş grubundaki 

niyete uygun bir şekilde yürütülmesini sağ-

layacak şekilde ve tercihleri itibariyle hizmet 

puanı üstünlüğüne göre sıraya konularak 

norm açığı oluştukça yer değişikliği taleple-

rinin bu sıraya göre karşılanması konularında 

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönet-

meliğinde düzenleme yapılmalıdır.

- Mazeret veya engellilik durumuna bağlı il içi 

yer değişikliği talepleri karşılanmayan öğ-

retmenlerin, mazeretlerinin bulunduğu ilçe-

ye doğrudan ulaşım imkânı bulunan il içinde 

bir başka ilçeye veya mazeretinin bulunduğu 

ilçeye makul bir mesafesi bulunan bir baş-

ka ilçeye, ilçe millî eğitim müdürlüğü emrine 

atamalarının yapılması konusunda düzenle-

me yapılmalıdır.

- Danıştay 2. Dairesi tarafından verilen yürüt-

menin durdurulması kararlarının gerekçele-

ri göz önüne alınarak, Milli Eğitim Bakanlığı 

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönet-

meliği’nin 40. maddesi ivedilikle yeniden dü-

zenlenmelidir.

- Uzaktan eğitim veya yüz yüze eğitim sü-

recinde, öğretmenlerin derse katılmalarına 

rağmen öğrencilerin derse katılmaması/der-

se gelmemesi hallerinde söz konusu ders ve 

ek ders görevlerinin yapılmış sayılması ko-

nusunda düzenleme yapılmalıdır.

- 2022 yılı bütçe kanunu sürecinde bütçe ka-

nunu eki (K) cetvelinin fazla çalışmaya ilişkin 

bölümüne “öğretmenevleri ve akşam sanat 

okulları” ibaresinin eklenmesi için girişimde 

bulunulmalıdır.

- Okul yönetimlerinin Millî Eğitim Bakanlığı 

Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği 

ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği’ne ay-

kırı surette servis araçlarının ve şoförlerinin 
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- Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde 

Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiş-

tirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönet-

meliği’nde il/ilçe millî eğitim şube müdürü 

kadrolarında bulunanların hizmet bölgeleri 

ve bölge hizmeti süreleri yeniden düzenlen-

melidir. 

- Eğitim kurumu yöneticisi iken yurt içinde 

veya yurt dışında başka bir göreve bir yıl 

veya daha fazla süreyle geçici veya sürekli 

olarak görevlendirilenlerin, geçici görevlen-

dirmelerinin sona ermesi halinde aynı un-

vanlı eğitim kurumu yöneticiliği görevlerine 

dönebilmeleri sağlanmalıdır.

- Öğretmen kadrolarında bulunmaktayken 

şube müdürü veya daha üst kadrolara ata-

nanların, görevlerinin sona ermesi halinde 

eğitim kurumları yöneticileri yeniden görev-

lendirmelerine başvuruda bulunma hakkı ta-

nınmalıdır.

- Özel program ve proje uygulayan eğitim 

kurumları yöneticiliği görevi (hizmet gere-

ği hariç olmak üzere) sona erenlerden, söz 

konusu kurumlara görevlendirildiği tarihte 

üzerlerinde eğitim kurumu yöneticiliği göre-

vi bulunanlara, (eski) aynı unvanlı görevler(i) 

yönünden eğitim kurumları yöneticiliğine 

yeniden görevlendirme hakkı tanınmalıdır.

- Bilim ve Sanat Merkezleri öğrenci tanılama 

süreçlerinde uygulayıcı seçimi ve görevlen-

dirilmesinde Rehberlik ve Araştırma Mer-

kezleri’nde görevli rehber öğretmen ve özel 

eğitim alan öğretmenlerinin bütününü kap-

sayan, adil ve eşit bir görev dağılımı sağlan-

malıdır.

- Bilim ve Sanat Merkezleri öğrenci tanılama 

genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendir-

çocukları için kurum hizmet binalarında kreş 

ve gündüz bakımevleri açılmalıdır.

- Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişim-

de bulunularak öğretmen kadroları haricin-

deki kadrolarda görev yapan Bakanlık per-

soneli için müze ve örenyerlerine ücretsiz 

giriş hakkı sağlanmalıdır.

- 05.06.2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Ba-

kanlar Kurulu Kararı doğrultusunda yurt-

dışında görevlendirilen personelin salgın 

nedeniyle 14.7.2020 karar tarihli ve 2760 

sayılı değişiklik kararnamesiyle görev süre-

lerinin uzatılmasına bağlı olarak ilgili sınavı 

kazanıp da görevlendirmesi yapıl(a)mayan 

personelin hak düşürücü sürelerinin uzatıl-

ması ile yurt dışındaki okulların kapanması/

kapatılmasına veya faaliyetlerine ara verme-

sine bağlı olarak fiilen görevlendirmeyi yeri-

ne getiremeyen personelin ihtiyaç bulunan 

başka yurt dışı okullara görevlendirilmesi 

veya görevlendirme hak düşürücü süreleri-

nin uzatılması yönünde düzenleme yapılma-

lıdır.

(7) Millî Eğitim Bakanlığı   
 Nisan 2022 Kurum İdari Kurulu  
 Çalışma Teklifleri

- Görevde yükselme ve unvan değişikliği sı-

navları takvime bağlanarak 2022 yılı içeri-

sinde gerçekleştirilmeli; sınav takvimi ilan 

edilmelidir.

- Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde 

Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştir-

me Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik 

kapsamında bölge hizmetine bağlı yer de-

ğişikliği işlemlerinde bölge hizmet süresinin 

tespitinde 30 Eylül tarihi esas alınmalıdır.
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men, uzman öğretici veya diğer unvanlarda 

geçirdikleri süreler, hizmet puanlarının he-

saplanmasına değerlendirilmelidir.

- İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde Devlet 

Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’ne 

göre personele verilecek yemek servisi ve 

öğle yemeği hizmeti kapsamına eğitim ku-

rumu yöneticileri, memur ve hizmetlilerinin 

de alınmalı, yine tam gün eğitim veren eği-

tim kurumlarında görev yapan öğretmenler 

il/ilçe millî eğitim müdürlüklerindeki yemek 

servisinden faydalandırılmalıdır.

- Öğretmenevlerinde sunulan yemek hizme-

tinden öğretmenlerin indirimli olarak yarar-

lanabilmeleri yönünde düzenleme yapılmalı-

dır.

- Ulaşım amacıyla Bakanlık merkez teşkilatı 

personeline verilen Ankara Kart’lara yükle-

nen toplu taşıma ücretlerinin, N Kolay Anka-

ra Kartlara yüklenebilmesi veya aktarılabil-

mesi sağlanmalıdır.

- Eğitim ve öğretim hizmetinin sunumu sıra-

sında veya bu görevlerden dolayı eğitim ku-

rumlarında çalışan personele karşı işlenen 

suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında 

yürütülmekte olan işlemler ve davalarda 

talebi üzerine personele Bakanlıkça hukukî 

yardım yapılması ve ceza davalarına müdahil 

olunması yönünde düzenleme yapılmalıdır.

(8) Millî Eğitim Bakanlığı   
 Ekim 2022 Kurum İdari Kurulu  
 Çalışma Teklifleri

- Görevde yükselme ve unvan değişikliği sı-

navları 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilme-

li; en geç iki yıllık periyotlar halinde düzenli 

olarak yapılmalıdır.

me sürecinde uygulama günü başına her bir 

uygulamanın ayrı birer oturum olarak kabul 

edilmesi yönünde düzenleme yapılmalıdır.

- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 

Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esas-

lar konulu 3507 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

gereğince sözleşmeli personelin yıl içeri-

sinde kullanılmayan yıllık izin sürelerinin bir 

sonraki yıla devri için MEBBİS üzerinde ge-

rekli düzenlemeler yapılmalıdır.

- Danıştay 2. Dairesi tarafından verilen yürüt-

menin durdurulması kararlarının gerekçeleri 

göz önüne alınarak, yer değişikliği takvimi 

başlangıcı öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı 

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönet-

meliği’nin 40. maddesi ivedilikle yeniden dü-

zenlenmelidir.

- Uzaktan eğitim veya yüz yüze eğitim sü-

recinde, öğretmenlerin derse katılmalarına 

rağmen öğrencilerin derse katılmaması/der-

se gelmemesi hallerinde söz konusu ders ve 

ek ders görevlerinin yapmış sayılması konu-

sunda düzenleme yapılmalıdır.

- Öğretmenlerimizin il içi yer değişikliği işlem-

lerinin mağduriyet üretmeyecek şekilde adil 

ve hakkaniyete uygun bir şekilde yürütülme-

sini sağlayacak şekilde ve tercihleri itibariyle 

hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya konu-

larak norm açığı oluştukça yer değişikliği ta-

leplerinin bu sıraya göre karşılanması konu-

larında Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme 

Yönetmeliğinde düzenleme yapılmalıdır.

- 652 sayılı KHK’nin geçici 11 nci maddesi 

hükmü kapsamında atanan öğretmenlerin, 

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 

kapsamında faaliyet gösteren dershaneler 

ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde öğret-
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- Düşük başvuru sayısı ve atamaya esas puan 

yetersizliği nedeniyle boş kalan alana tahsis-

li eğitim müfettiş yardımcılığı kadro sayıları, 

diğer alanlara orantılı bir şekilde dağıtılmalı; 

750 eğitim müfettişliği kadrosunun tamamı 

için atama yapılmalıdır.

- 2022 yılı içerisinde öğretmenlerin alan deği-

şikliği iş ve işlemlerine ilişkin kılavuz ve du-

yuru yayımlanmalı; alan değişikliği işlemleri 

atama takvimine dâhil edilmelidir. 

- Öğretmenlerimizin il içi yer değişikliği işlem-

lerinin mağduriyet üretmeden adil ve hakka-

niyete uygun bir şekilde yürütülmesini sağ-

layacak şekilde ve tercihleri itibariyle hizmet 

puanı üstünlüğüne göre sıraya konularak 

norm açığı oluştukça yer değişikliği taleple-

rinin bu sıraya göre karşılanması konularında 

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönet-

meliğinde düzenleme yapılmalıdır.

- 2023 yılı bütçe kanunu sürecinde bütçe ka-

nunu eki (K) cetvelinin fazla çalışmaya ilişkin 

bölümüne “öğretmenevleri ve akşam sanat 

okulları” ibaresinin eklenmesi için girişimde 

bulunulmalıdır.

- 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 

Kararı ve 6. Dönem Kamu Görevlileri Toplu 

Sözleşmesi’nde yer alan “Kamu kurum ve 

kuruluşları, imkânları çerçevesinde persone-

line kreş hizmeti sunma, kalitesini ve kapasi-

tesini artırma konusunda ihtimam gösterir.” 

hükmü gereğince Bakanlık merkez teşkilatı 

ve bağlı birimleri ile il ve ilçe millî eğitim mü-

dürlüklerinde görev yapan personelin okul 

öncesi eğitim çağı öncesi yaş grubundaki 

çocukları için kurum hizmet binalarında kreş 

ve gündüz bakımevleri açılmalıdır.

- Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışan 

personel yönünden, parasız yatılılık ve burs-

- Bütün bakanlık personeline, öğretmenev-

lerinde sunulan konaklama hizmetlerinde 

%50 oranında indirim yapılması ve 2023 yılı 

sonuna kadar mevcut kapasitenin öncelikle 

konaklama ihtiyacı olan bakanlık personeli 

için kullandırılması yönünde düzenleme ya-

pılmalıdır.

- Bakanlığa bağlı kurumlarda aşçı ve aşçı yar-

dımcısı kadro ve pozisyonlarında çalışan 

personelin görev tanımlarının, haftalık çalış-

ma gün ve sürelerinin, pansiyon ve yurtlarda 

öğrenci olup olmamasına ve yemek hizmeti 

verilip verilmemesine bağlı çalışma şartla-

rı, bir idari düzenlemeyle belirlenerek taşra 

teşkilatına duyurulmalıdır.

- Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğiti-

mi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yöner-

gesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde 

görev yapacak memur ve hizmetli personel 

yönünden sayı sınırlaması olmaksızın görev-

lendirme yapılabilmesi sağlanmalıdır.

- Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eği-

timi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yö-

nergesi kapsamında, kurs merkezlerince be-

lirlenen dersler yanında öğrenci/kursiyer ve 

velilerden gelen istek üzerine diğer dersler 

için de kurs açılabilmesi yönünde düzenle-

me yapılmalıdır.

- Kariyer basamaklarında öğretmenlikteki hiz-

met süresinin esas alındığı bir süreç tasar-

lanması; 8 yıllık hizmet süresini tamamlayan 

öğretmenlerimizin uzman öğretmen, 12 yıllık 

hizmet süresini tamamlayan öğretmenleri-

mizin ise başöğretmen unvanını alması yö-

nünde Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun revi-

ze edilmesi konusunda Cumhurbaşkanlığı ve 

TBMM nezdinde girişimlerde bulunulmalıdır.
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nı geçmemek kaydıyla maddi imkânlardan 

yoksun bulunmak şartı aranmalıdır.

- Daha önce başarı belgesi bulunmakta iken 

2022 yılı içinde iki defa daha başarı belge-

si almakla üstün başarı belgesi almaya hak 

kazanan personele üstün başarı belgesi ya-

nında ödül verilmesi sağlanmalı; bu amaçla 

Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üs-

tün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair 

Yönerge’nin 12 nci maddesindeki sınırlama 

kaldırılmalıdır.

luluk sınavına katılacak öğrencilerde ara-

nacak şartlara dair Millî Eğitim Bakanlığına 

Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, 

Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yö-

netmeliği’nin 4 üncü maddesinin ikinci ve 

beşinci fıkralarının (ç) bentlerindeki hüküm 

yerine; ailenin bir önceki mali yıla ait yıl-

lık gelir toplamından fert başına düşen net 

miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi 

Yönetim Bütçe Kanununun (M) işaretli cet-

velinde belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul 

pansiyon ücretinden en azının yedi katı-
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birinci fıkrası çerçevesinde okul müdürü tarafın-

dan değerlendirmeye tabi tutulan ve en yüksek 

başarı puanının altında herhangi bir puan alan 

öğretmenlerimiz yönünden başlattığımız itiraz 

dilekçesi kampanyası sonrası Bakanlık talebimiz 

ve teklifimiz doğrultusunda 12.5.2022 tarihli ve 

31833 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî 

Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer De-

ğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelikle, öğretmenlerin müdürler tara-

fından değerlendirmeye tabi tutulmasını hüküm 

altına alan yönetmeliğin “Değerlendirme ölçüt-

leri” başlıklı 54 üncü maddesini yürürlükten kal-

dırmıştır. 

Eğitim-Bir-Sen olarak 18.03.2020 tarihinde ek 

atama kapsamında atanan 20 bin öğretmenin 

göreve başlamasının daha fazla zamana ya-

yılmaması çağrısında bulunmuş; Bakanlığa bu 

hususta resmî bir başvuruda bulunmuştuk. Ta-

lebimiz üzerine Millî Eğitim Bakanlığı Personel 

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruyla 

18.3.2020 tarihinde atanan öğretmenlerimizin 

kararnamelerinin 22 Haziran 2020 günü atan-

dıkları illere gönderileceği; 2016 yılında göreve 

başlayan ve kadroya geçen öğretmenlerimizden 

31 Aralık 2020 tarihi itibariyle bir yıllık hizmet 

süresini tamamlayanların il içi ve iller arası yer 

değişikliğine müracaat edebileceği ifade edil-

miştir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak Nisan 2020 Kurum İdari 

Kurulunda, öğretmen atama ve yer değiştirme 

yönetmeliğinin 16. maddesi çerçevesinde aday 

öğretmenlerin 5.7.2020 tarihinde gerçekleşti-

rilecek adaylık kaldırma yazılı sınavına, bahse 

konu tarih itibarıyla bir yıllık fiilî çalışma süresini 

tamamlamış ve performans değerlendirmeleri 

Toplu sözleşme talebimiz sonrası 18.4.2019 ta-

rihli ve 30379 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenle-

rinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kararla belleticilik 

görevi yapanlara ödenecek aylık ek ders ücreti-

nin üst sınırı 48 saatten 56 saate yükseltildi. 

Eğitim-Bir-Sen olarak Kurum İdari Kurulu gün-

demine taşıdığımız ve son olarak Nisan 2020 ta-

rihli çalışma raporunda yer verilen “Öğretmen-

lerden, engelli olanlar, engelli çocuğu bulunanlar 

ve bakmakla yükümlü olduğu engelli birey bulu-

nanlara, haftalık ders programlarının belirlenme-

sinde gün ve saat tercihlerine öncelik verilmesi 

noktasında düzenleme yapılmalıdır” talebimiz 

Bakanlıkça kabul edilerek 2.9.2020 tarihli Resmî 

Gazetede yayımlanan değişiklikle Millî Eğitim 

Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 

değişikliğiyle hayata geçirildi. 

Eğitim-Bir-Sen olarak Kurum İdari Kurulu gün-

demine taşıdığımız “652 sayılı KHK’nin geçici 11 

nci maddesi hükmü kapsamında atanan öğret-

menlerin, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları 

Kanunu kapsamında faaliyet gösteren dersha-

neler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde öğ-

retmen, uzman öğretici veya diğer unvanlarda 

geçirdikleri süreler, hizmet puanlarının hesap-

lanmasına değerlendirilmelidir.” talebimiz Ba-

kanlıkça kabul edilerek 23.11.2022 tarihli Resmî 

Gazetede yayımlanan değişiklikle Millî Eğitim 

Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yö-

netmelik değişikliğiyle hayata geçirildi. 

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer 

Değiştirme Yönetmeliğinin 54 üncü maddesinin 

E. İDARİ İŞLEMLE KAZANIMA DÖNÜŞEN TOPLU SÖZLEŞME VE
KURUM İDARİ KURULU TALEPLERİ
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rında görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin 

yarışma süresince görevli izinli sayılarak üzerle-

rince bulunan ders ve ek ders görevlerini yapmış 

sayılmaları gerektiği noktasında düzenleme ta-

lep etmiştik. Okullar arası spor yarışmaları kap-

samında geçici görevlendirilenlerin, bu görevleri 

süresince üzerlerinde bulunan ders ve ek ders 

görevlerini yapmış sayılmaları ve bu doğrultu-

da ek ders ücretinden faydalandırılmaları talebi 

Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edildi. 

Eğitim-Bir-Sen olarak Nisan 2019 Kurum İdari 

Kurulunda görevde yükselme kapsamında ata-

maya konu edilecek şef ve memur kadroları için 

atama sürecinde mazerete bağlı yer değişikliği 

talebi bulunanların mazeretlerinin bulunduğu 

yere; engelli personelin ise istemeleri halinde 

norm kadro durumuna bakılmaksızın bulun-

dukları yerlere atamalarının gerçekleştirilmesini 

talep etmiştik. Sendikamızın görevde yükselme 

kapsamında atamaya konu edilecek şef ve me-

mur kadroları için atama sürecinde mazerete 

bağlı yer değişikliği talebi bulunanların maze-

retlerinin bulunduğu yere; engelli personelin ise 

istemeleri halinde norm kadro durumuna bakıl-

maksızın bulundukları yerlere atamalarının ger-

çekleştirilmesi talebi Bakanlıkça kabul edildi. 

yapılmış sayılarak başvuruda bulunabilmesi için 

gerekli düzenlemenin yapılmasını talep etmiştik. 

Talebi kabul eden Millî Eğitim Bakanlığı, 5 Tem-

muz 2020 tarihine ertelenen adaylık kaldırma 

sınavına, 2019 Şubat ayından atanan öğretmen-

lerin de katılacağını ve aday öğretmenlerin per-

formans değerlendirmelerinin Mebbis modülü 

üzerinden yapılması gerektiğini duyurdu. 

Eğitim-Bir-Sen olarak halen proje okulların-

da yönetici olarak görev yapmakta olanlardan 

dört veya sekiz yıllık görev süresi sona erecek 

olan yöneticilere, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim 

Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetme-

liği hükümleri çerçevesinde eğitim kurumlarına 

yeniden ve ilk defa görevlendirme için başvuru 

hakkı tanınması konusunda Bakanlığa müraca-

atta bulunmuş; aynı talebi Kurum İdari Kurulu 

gündemine taşımıştık. Millî Eğitim Bakanlığı Per-

sonel Genel Müdürlüğü Nisan 2020 tarihinde 

görev yaptıkları eğitim kurumları sonradan proje 

okulu kapsamına alınan yöneticilerden 4 veya 8 

yıllık görev süresini tamamlayanlara, Millî Eğitim 

Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlen-

dirme Yönetmeliği hükümlerine göre “yeniden 

yönetici görevlendirme” kapsamında başvuru 

hakkı verilmesi kararına vardı. 

Eğitim-Bir-Sen olarak Mart 2020 tarihinde Ba-

kanlığa başvurarak, okullar arası spor yarışmala-
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- Kalkınmada öncelikli bölgelerde çalışan 

öğretmenlere ek tazminat (Eğitim ve Öğ-

retim 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 ça-

lıştıkları sürece ek gösterge dâhil en yük-

sek devlet memuru aylığının; 1 inci bölgede 

görev yapanlara %10’u; 2 nci bölgede görev 

yapanlara %30’u; 3 üncü bölgede görev ya-

panlara %40’ı; 4 üncü bölgede görev yapan-

lara %50’si; 5 inci bölgede görev yapanlara 

%60’ı; 6 ncı bölgede görev yapanlara %75’i; 

7 nci bölgede görev yapanlara %90’ı ora-

nında ek tazminat ödenmesi. Yukarıda yer 

alanlara ilaveten Eğitim ve Öğretim Hizmet-

leri 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 ya-

panlara ek gösterge dâhil en yüksek devlet 

memuru aylığının %25’i, diğer il ve ilçelere 

bağlı köy ve diğer yerleşim birimlerinde fii-

len görev yapanlara ise ek gösterge dâhil en 

yüksek devlet memuru aylığının %15’i ora-

nında ek tazminat ayrıca ödenmesi.)

- Öğretim yılına hazırlık ödeneği (657 sayılı 

Kanun’un ek 32’nci maddesine göre öden-

mekte olan öğretim yılına hazırlık ödeneği-

nin, öğretmenlerle birlikte eğitim ve öğre-

tim hizmetlerinin yürütülmesinde emek sarf 

eden öğretmen haricindeki kadrolarında gö-

revli diğer Bakanlık personeli de verilmesi.)

(1)  Kamu Personel Danışma   
 Kurulu Mart 2019 Toplantı  
 Gündemine Taşınan Konular

- Öğretmenlerin ek göstergelerinin 3600’e 

yükseltilmesi (Sayın Cumhurbaşkanı tarafın-

dan dile getirilmesine ve Cumhurbaşkanlığı 

ikinci yüz günlük icraat programında da yer 

almasına rağmen öğretmenlerin ek göster-

gelerinin 3600’e çıkarılması (600 puan ar-

tırılması) konusunda henüz somut bir adım 

atılamamıştır. İkinci yüz günlük icraat prog-

ramı süresi sona ermeden öğretmen kad-

rolarında bulunanların mevcut ek gösterge 

oranları 600 puan artırılmalı.)

- Eğitim çalışanlarına karşı eğitim öğretim 

hizmetinin sunumundan kaynaklı şiddet ey-

lemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin 

alınması (Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet 

fiillerinin ayrı bir suç tipi olarak düzenlenme-

si ve yaptırıma bağlanması noktasında 5237 

sayılı Türk Ceza Kanunda; eğitim kurumla-

rında görev yapan personele karşı görevleri 

sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen 

kasten yaralama suçunun tutuklama nedeni 

varsayılan suçlardan sayılması noktasında 

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda ve 

bu türden fiillere maruz kalan eğitim çalışan-

larına hukuki destek sağlanması noktasında 

ise 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşki-

lat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamede kanuni düzenleme yapılması.)

- Eğitim çalışanlarının ek göstergelerinin ar-

tırılması (Hizmet kolu kapsamında bulunan 

kurumlarda eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı 

dışında diğer sınıflarda bulunanların mevcut 

ek gösterge oranları en az 600 puan artırıl-

malı.)

F. KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU GÜNDEMLERİ
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da (işletmelerde mesleki eğitimi bırakan öğ-

rencinin/işletme sahibinin zamanında bilgi 

vermemesi, çalışma, işe giriş, işten ayrılma 

ve prim bildirgelerinin zamanında verilme-

mesi gibi) kendi kusurlarından kaynaklan-

mayan haller nedeniyle yüklü miktarda idari 

para cezalarıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. 

Eğitim kurumları müdürlerinin kasden işle-

nenler hariç olmak üzere bireysel sorumlu-

luklarını gideren bir düzenleme konusunda 

SGK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-

ğı nezdinde çalışma yapılması.)

- Üniversitelerde görevli 657 sayılı kanuna 

tabi personelin döner sermaye ödemeleri 

(Bünyesinde Ziraat ve Veteriner Fakülteleri, 

Sivil Havacılık Yüksekokulu ile atölye ve la-

boratuvar bulunan yükseköğretim kurumla-

rı; 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 mat-

rahının %100’ü oranında döner sermaye kat-

kı payı ödenmesi.

- Üniversite genel sekreter yardımcıları ile 

üniversite sekreterlerinin ek göstergeleri 

(Üniversiteler genel sekreter yardımcılarının 

657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi kapsa-

mında ek göstergelerinin 3600 olarak uy-

gulanması; Üniversitelerde fakülte sekrete-

ri, enstitü sekreteri ve yüksekokul sekreteri 

kadrolarında görev yapanların ek gösterge 

rakamlarının 600 puan artırılması.)

- Aylık karşılığı ders yükünün branş ayrımı 

gözetilmeyerek eşitlenmesi (Millî Eğitim Ba-

kanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve 

- Üniversitelerde çalışan 657 sayılı Kanuna 

tabi personele yükseköğretim tazminatı 

ve geliştirme ödeneği ödenmesi (2914 sa-

yılı Kanunun 14 üncü maddesi kapsamında 

ödenmekte olan geliştirme ödeneği ile aynı 

kanunun ek 3 üncü maddesi kapsamında 

ödenmekte olan yükseköğretim tazminatı-

nın, söz konusu Kanun maddesi hükümleri 

doğrultusunda ve bu hükümlere göre be-

lirlenmiş usul ve esaslara göre üniversiteler 

ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Kanuna tabi 

çalışan personele de öğretim görevlilerine 

verilen oranda ödenmesi.)

- 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 göre-

vi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları 

ile öğretmenlere nöbet ücreti ödenmesi.)

- Örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve ye-

tiştirme kursları kapsamında görev alan yö-

neticiler (Örgün ve yaygın eğitimi destekle-

me ve yetiştirme kursları kapsamında birden 

fazla yöneticinin görevlendirilmesi halinde 

bu görevi fiilen yerine getiren bütün yöne-

ticilerden hafta içi mesai saatlerinden sonra 

görev yapanlara 3 saat, hafta sonlarında gö-

rev yapanlara ise 6 saat ek ders ücreti öden-

mesi.)

- Eğitim kurumu yöneticilerinin sosyal güven-

lik mevzuatı ile iş sağlığı ve güvenliği mev-

zuatı kapsamında işveren vekili olarak de-

ğerlendirilmeleri (Sosyal güvenlik ve iş sağlı-

ğı ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde mes-

leki ve teknik eğitim veren kurumlar başta 

olmak üzere eğitim kurumlarının müdürleri, 

işveren/işveren vekili sayılmakta; bu durum-
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ları karşılığında, Yılı Bütçe Kanununa ekli (K) 

Cetvelinin III/A-1 maddesinde öngörülen faz-

la çalışma ücretinin beş katı tutarında fazla 

çalışma ücreti ödenmesi.)

- Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlü-

ğü’nün eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolu 

kapsamına alınması (Kredi ve Yurtlar Kuru-

mu Genel Müdürlüğü’nün ve bağlı birimleri-

nin Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ana hizmet 

birimi yerine müstakil bir genel müdürlük 

haline getirilerek eğitim, öğretim ve bilim 

hizmet kolu kapsamına alınması; bunun 

mümkün olmaması halinde taşra birimlerinin 

(yurt müdürlüklerinin) eğitim, öğretim ve 

bilim hizmet kolu kapsamına dâhil edilmesi 

noktasında düzenleme yapılması.)

- Yükseköğretim kurumlarınca üniversite ida-

ri personelinin ikinci öğretim görev kısıtla-

malarının iptaline ilişkin mahkeme kararının 

uygulanmaması (Yükseköğretim Kurumla-

rında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Ala-

cak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders 

Ücretleri ile Görevli Akademik Yöneticiler 

ve Öğretim Elemanları ile İdarî Personele 

Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin 

Kararın “fazla çalışma ücreti ödenebilecek 

idari personel sayısını kısıtlayan” hükmü, 

Danıştay 8. Dairesi’nin 6.7.2018 tarihli ve 

2013/11339 Esas 2018/3973 Karar sayılı ka-

rarıyla iptal edilmiş olmasına rağmen, yükse-

köğretim kurumlarının büyük bir çoğunluğu 

tarafından mahkeme kararı göz ardı edilerek 

iptal edilen hüküm aynen uygulanmaktadır. 

Mahkeme kararlarının uygulanması gerekti-

ği ve aksi haldeki sonuçlarına ilişkin yükse-

köğretim kurumları başta olmak üzere kamu 

kurumlarına genel bir uyarı yazısının gönde-

rilmesi yerinde olacaktır.)

Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5 inci mad-

desinin birinci fıkrası kapsamında, örgün ve 

yaygın eğitim kurumlarında görevli, okul 

öncesi ve sınıf öğretmenleri ile atölye ve la-

boratuvar öğretmenleri, branş öğretmenleri 

gibi haftada aylık karşılığı 15 saat ders okut-

makla yükümlü tutulmalı. Çağdaş sistemler-

de öğretim yükü öğretmenin ders içi ve ders 

dışı tüm etkinliklerini kapsamakta ve böyle 

algılanmaktadır. Ülkemiz eğitim sisteminde 

ise Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklarının ge-

leneksel 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 sü-

relerde aylık karşılığı ders yükümlülüğüne 

tabi kılınması eşitsizlik teşkil etmektedir. Bu 

bakımdan, maaş ve ücret karşılığı ders saat-

lerinde, ders dışı öğretim yükleri de dikka-

te alınarak yeni bir düzenleme yapılmalı; bu 

kapsamda öncelikle aylık karşılığı ders yükü 

−ders dışı öğretim yükleri dikkate alınarak− 

asgari ders saatinde tüm öğretmenler açı-

sından eşitlenmeli.

- Eğitim çalışanlarına fiili hizmet zammı veril-

mesi (Öğretmenlik başta olmak üzere eğitim 

ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesi için 

emek sarfeden meslek grupları, yüksek per-

formans gerektiren işler yürütmeleri ve öğ-

retim faaliyetinin yıpratıcı olması göz önüne 

alınarak eğitim çalışanlarına fiili hizmet zam-

mı verilmeli.)

- İkili eğitim yapılan eğitim kurumlarında gö-

revli eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hari-

cindeki personelin fazla çalışma ücreti (İkili 

eğitim yapılan eğitim kurumlarında görevli 

eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı haricinde-

ki personele, haftalık 40 saati aşan çalışma-
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(2) Kamu Personel Danışma  
 Kurulu Kasım 2019 Toplantı  
 Gündemine Taşınan Konular

- Öğretmenlerin ek göstergelerinin 3600’e 

yükseltilmesi (Sayın Cumhurbaşkanı tarafın-

dan dile getirilmesine ve Cumhurbaşkanlığı 

ikinci yüz günlük icraat programında da yer 

almasına rağmen öğretmenlerin ek göster-

gelerinin 3600’e çıkarılması (600 puan ar-

tırılması) konusunda henüz somut bir adım 

atılamamıştır. İkinci yüz günlük icraat prog-

ramı süresi sona ermeden öğretmen kad-

rolarında bulunanların mevcut ek gösterge 

oranları 600 puan artırılmalı.)

- Eğitim çalışanlarına karşı eğitim öğretim 

hizmetinin sunumundan kaynaklı şiddet ey-

lemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin 

alınması (Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet 

fiillerinin ayrı bir suç tipi olarak düzenlenme-

si ve yaptırıma bağlanması; eğitim kurumla-

rında görev yapan personele karşı görevleri 

sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen 

kasten yaralama suçunun tutuklama nedeni 

varsayılan suçlardan sayılması ve bu türden 

fiillere maruz kalan eğitim çalışanlarına hu-

kuki destek sağlanması noktasında kanuni 

düzenleme yapılması.)

- Eğitim çalışanlarının ek göstergelerinin ar-

tırılması (Hizmet kolu kapsamında bulunan 

kurumlarda eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı 

dışında diğer sınıflarda bulunanların mevcut 

ek gösterge oranları en az 600 puan artırıl-

malı.)

- Kalkınmada öncelikli bölgelerde çalışan 

öğretmenlere ek tazminat (Eğitim ve Öğ-

retim Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolarda 

bulunanlardan 2006/10344 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararına ekli (IV) sayılı Cetvelde yer 

alan kalkınmada öncelikli yörelere sürekli 

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yüksek Di-

siplin Kurulu toplantılarına sendika temsilci-

lerinin katılımlarının engellenmesi (4. Dönem 

Toplu Sözleşmenin “Yükseköğretim kurum-

ları disiplin kurullarında sendika temsilcisi-

nin bulunması” başlıklı 20 nci maddesinde 

“Hakkında disiplin soruşturması yürütülen 

kamu görevlisinin üyesi olduğu sendikanın 

temsilcisi, yükseköğretim kurumları disiplin 

ve yüksek disiplin kurullarında yer alır.” hük-

mü, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı 

tarafından uygulanmamaktadır. Kamu De-

netçiliği Kurumu’nun 2018/5964 sayılı ka-

rarında yer alan “Yükseköğretim kurumları 

disiplin kurulu toplantılarına sendika tem-

silcisinin katılımının sağlanması konusunda 

bir karar alınması hususunda Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığı’na tavsiyede bulunulması” 

kararı da gözetilerek YÖK Yüksek Disiplin 

Kurulu toplantılarına sendika temsilcisinin 

katılımı sağlanmalıdır.)

- Yükseköğretim kurumlarında lojman komis-

yonlarında sendika temsilcilerine yer veril-

memesi ve sıra tahsisli lojmanların %15’inin 

idari personele tahsis edilmemesi (“Yükse-

köğretim kurumları lojman komisyonu” baş-

lıklı 25 inci maddesinde, “16/7/1984 tarihli ve 

84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-

rürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliği 

uyarınca yükseköğretim kurumlarında oluş-

turulan komisyonlarda yetkili kamu görev-

lileri sendikası temsilcisi yer alır.” hükmü ile 

“Yükseköğretim kurumlarında lojman tahsi-

si” başlıklı 26 ncı maddesinde, “Yükseköğre-

tim kurumlarında bu sözleşmenin yürürlüğe 

girdiği tarihten sonra sıra tahsisli lojmanlar-

dan %15’i idari personel için ayrılır.” hükmü, 

bazı üniversiteler (Hakkâri Üniversitesi, Tunceli Üniversitesi, Artvin 
Çoruh Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kars Kafkas Üniversitesi, To-

kat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi) tarafından 

uygulanmamaktadır.)
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lirlenmiş usul ve esaslara göre üniversiteler 

ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Kanuna tabi 

çalışan personele de öğretim görevlilerine 

verilen oranda ödenmesi.)

- Örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve ye-

tiştirme kursları kapsamında görev alan yö-

neticiler (Örgün ve yaygın eğitimi destekle-

me ve yetiştirme kursları kapsamında birden 

fazla yöneticinin görevlendirilmesi halinde 

bu görevi fiilen yerine getiren bütün yöne-

ticilerden hafta içi mesai saatlerinden sonra 

görev yapanlara 3 saat, hafta sonlarında gö-

rev yapanlara ise 6 saat ek ders ücreti öden-

mesi.)

- Eğitim kurumu yöneticilerinin sosyal güven-

lik mevzuatı ile iş sağlığı ve güvenliği mevzu-

atı kapsamında işveren vekili olarak değer-

lendirilmeleri (Sosyal güvenlik ve iş sağlığı 

ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde mesleki 

ve teknik eğitim veren kurumlar başta olmak 

üzere eğitim kurumlarının müdürleri, işve-

ren/işveren vekili sayılmakta; bu durumda 

(işletmelerde mesleki eğitimi bırakan öğren-

cinin/işletme sahibinin zamanında bilgi ver-

memesi, çalışma, işe giriş, işten ayrılma ve 

prim bildirgelerinin zamanında verilmemesi 

gibi) kendi kusurlarından kaynaklanmayan 

haller nedeniyle yüklü miktarda idari para 

cezalarıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Eği-

tim kurumları müdürlerinin kasden işlenen-

ler hariç olmak üzere mali yükümlülüklerinin 

Bakanlık tarafından karşılanması konusunda 

SGK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-

ğı nezdinde çalışma yapılması.)

- Üniversitelerde görevli 657 sayılı kanuna 

tabi personelin döner sermaye ödemeleri 

(Bünyesinde Ziraat ve Veteriner Fakülteleri, 

Sivil Havacılık Yüksekokulu ile atölye ve la-

boratuvar bulunan yükseköğretim kurumla-

görevle atananlara bu yörelerde fiilen ça-

lıştıkları sürece ek gösterge dâhil en yük-

sek devlet memuru aylığının; 1 inci bölgede 

görev yapanlara %10’u; 2 nci bölgede görev 

yapanlara %30’u; 3 üncü bölgede görev ya-

panlara %40’ı; 4 üncü bölgede görev yapan-

lara %50’si; 5 inci bölgede görev yapanlara 

%60’ı; 6 ncı bölgede görev yapanlara %75’i; 

7 nci bölgede görev yapanlara %90’ı ora-

nında ek tazminat ödenmesi. Yukarıda yer 

alanlara ilaveten Eğitim ve Öğretim Hizmet-

leri 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 ya-

panlara ek gösterge dâhil en yüksek devlet 

memuru aylığının %25’i, diğer il ve ilçelere 

bağlı köy ve diğer yerleşim birimlerinde fii-

len görev yapanlara ise ek gösterge dâhil en 

yüksek devlet memuru aylığının %15’i ora-

nında ek tazminat ayrıca ödenmesi.)

- Öğretim yılına hazırlık ödeneği (657 sayılı 

Kanun’un ek 32’nci maddesine göre öden-

mekte olan öğretim yılına hazırlık ödeneği-

nin, öğretmenlerle birlikte eğitim ve öğre-

tim hizmetlerinin yürütülmesinde emek sarf 

eden öğretmen haricindeki kadrolarında gö-

revli diğer Bakanlık personeli de verilmesi.)

- Üniversitelerde çalışan 657 sayılı Kanuna 

tabi personele yükseköğretim tazminatı 

ve geliştirme ödeneği ödenmesi (2914 sa-

yılı Kanunun 14 üncü maddesi kapsamında 

ödenmekte olan geliştirme ödeneği ile aynı 

kanunun ek 3 üncü maddesi kapsamında 

ödenmekte olan yükseköğretim tazminatı-

nın, söz konusu Kanun maddesi hükümleri 

doğrultusunda ve bu hükümlere göre be-



OLAĞAN GENEL KURUL FAALiYET RAPORU

tabi kılınması eşitsizlik teşkil etmektedir. Bu 

bakımdan, maaş ve ücret karşılığı ders saat-

lerinde, ders dışı öğretim yükleri de dikka-

te alınarak yeni bir düzenleme yapılmalı; bu 

kapsamda öncelikle aylık karşılığı ders yükü 

−ders dışı öğretim yükleri dikkate alınarak− 

asgari ders saatinde tüm öğretmenler açı-

sından eşitlenmeli.)

- Eğitim çalışanlarına fiili hizmet zammı veril-

mesi (Öğretmenlik başta olmak üzere eğitim 

ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesi için 

emek sarfeden meslek grupları, yüksek per-

formans gerektiren işler yürütmeleri ve öğ-

retim faaliyetinin yıpratıcı olması göz önüne 

alınarak eğitim çalışanlarına fiili hizmet zam-

mı verilmeli.)

- İkili eğitim yapılan eğitim kurumlarında gö-

revli eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hari-

cindeki personelin fazla çalışma ücreti (İkili 

eğitim yapılan eğitim kurumlarında görevli 

eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı haricinde-

ki personele, haftalık 40 saati aşan çalışma-

ları karşılığında, Yılı Bütçe Kanununa ekli (K) 

Cetvelinin III/A-1 maddesinde öngörülen faz-

la çalışma ücretinin beş katı tutarında fazla 

çalışma ücreti ödenmesi.)

- Yükseköğretim kurumlarınca üniversite ida-

ri personelinin ikinci öğretim görev kısıtla-

malarının iptaline ilişkin mahkeme kararının 

uygulanmaması (Yükseköğretim Kurumla-

rında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Ala-

cak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders 

Ücretleri ile Görevli Akademik Yöneticiler 

ve Öğretim Elemanları ile İdarî Personele 

Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin 

Kararın “fazla çalışma ücreti ödenebilecek 

idari personel sayısını kısıtlayan” hükmü, 

Danıştay 8. Dairesi’nin 6.7.2018 tarihli ve 

2013/11339 Esas 2018/3973 Karar sayılı ka-

rı; 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 mat-

rahının %100’ü oranında döner sermaye kat-

kı payı ödenmesi.)

- Üniversite genel sekreter yardımcıları ile 

üniversite sekreterlerinin ek göstergeleri 

(Üniversiteler genel sekreter yardımcılarının 

657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi kapsa-

mında ek göstergelerinin 3600 olarak uy-

gulanması; Üniversitelerde fakülte sekrete-

ri, enstitü sekreteri ve yüksekokul sekreteri 

kadrolarında görev yapanların ek gösterge 

rakamlarının 600 puan artırılması.)

- Aylık karşılığı ders yükünün branş ayrımı 

gözetilmeyerek eşitlenmesi (Millî Eğitim Ba-

kanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve 

Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5 inci mad-

desinin birinci fıkrası kapsamında, örgün ve 

yaygın eğitim kurumlarında görevli, okul 

öncesi ve sınıf öğretmenleri ile atölye ve la-

boratuvar öğretmenleri, branş öğretmenleri 

gibi haftada aylık karşılığı 15 saat ders okut-

makla yükümlü tutulmalı. Çağdaş sistemler-

de öğretim yükü öğretmenin ders içi ve ders 

dışı tüm etkinliklerini kapsamakta ve böyle 

algılanmaktadır. Ülkemiz eğitim sisteminde 

ise Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklarının ge-

leneksel 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 sü-

relerde aylık karşılığı ders yükümlülüğüne 
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turulan komisyonlarda yetkili kamu görev-

lileri sendikası temsilcisi yer alır.” hükmü ile 

“Yükseköğretim kurumlarında lojman tahsi-

si” başlıklı 26 ncı maddesinde, “Yükseköğre-

tim kurumlarında bu sözleşmenin yürürlüğe 

girdiği tarihten sonra sıra tahsisli lojmanlar-

dan %15’i idari personel için ayrılır.” hükmü, 

bazı üniversiteler (Hakkâri Üniversitesi, Tunceli Üniversitesi, Artvin 
Çoruh Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kars Kafkas Üniversitesi, To-

kat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi) tarafından 

uygulanmamaktadır.)

(3) Kamu Personel Danışma   
 Kurulu Mart 2020 Toplantı  
 Gündemine Taşınan Konular  
 (“Esnek Çalışma” temalı   
 toplantı)

Esneklik kavramı, kapsam itibariyle oldukça ge-

niş ve sadece üretimle sınırlı olmayan bir alan-

daki farklılıkları belirtmek için kullanılır. Kavram 

temelinde sabitliklerin dışına çıkabilme, yeni du-

rumlara uyum göstermek suretiyle varlığını de-

vam ettirebilme gibi olumlu anlamlar taşısa da 

belirsizlik, tahmin edilememe gibi olumsuz an-

lamlar da taşıyabilmektedir. Bu itibariyle “esnek 

çalışma”, özü itibariyle bir çalışma biçimi dola-

yısıyla bir istihdam biçimi olarak algılanıp yo-

rumlanma ihtimalini de kuvvetle barındırmakta-

dır. Bu itibarla koronavirüs salgınıyla mücadele 

sürecinde, kamu çalışanları arasında kamu ida-

relerinde görev yapmaktan veya kamu hizmeti 

yürütmekten kaynaklı bulaş riskinin en aza indi-

rilmesi bağlamında belirli bir mekân ve zamanda 

çalışan sayısının seyretilmesinden bahsediliyor 

ise “esnek çalışma” değil “esnek mesai” kavra-

mı kullanılmalı; hukukî ve idari düzenlemeler bu 

kavram üzerinden gerçekleştirilmelidir. 

Bu anlamda kamu yönetiminde özellikle de 

eğitim-öğretim hizmetlerinin sunumunda ça-

lışanların dayanışmasını yükselten, yetenek ve 

kapasitesi var olmasına rağmen bazı sebepler-

rarıyla iptal edilmiş olmasına rağmen, yükse-

köğretim kurumlarının büyük bir çoğunluğu 

tarafından mahkeme kararı göz ardı edilerek 

iptal edilen hüküm aynen uygulanmaktadır. 

Mahkeme kararlarının uygulanması gerekti-

ği ve aksi haldeki sonuçlarına ilişkin yükse-

köğretim kurumları başta olmak üzere kamu 

kurumlarına genel bir uyarı yazısının gönde-

rilmesi yerinde olacaktır.)

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yüksek Di-

siplin Kurulu ve Üniversite Disiplin Kurulları 

toplantılarına sendika temsilcilerinin katılım-

larının engellenmesi (4. Dönem Toplu Söz-

leşmenin “Yükseköğretim kurumları disiplin 

kurullarında sendika temsilcisinin bulunma-

sı” başlıklı 20 nci maddesinde “Hakkında 

disiplin soruşturması yürütülen kamu gö-

revlisinin üyesi olduğu sendikanın temsilcisi, 

yükseköğretim kurumları disiplin ve yüksek 

disiplin kurullarında yer alır.” hükmü, Yükse-

köğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ve bazı 

üniversiteler tarafından uygulanmamaktadır. 

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 2018/5964 

sayılı kararında yer alan “Yükseköğretim ku-

rumları disiplin kurulu toplantılarına sendika 

temsilcisinin katılımının sağlanması konu-

sunda bir karar alınması hususunda Yükse-

köğretim Kurulu Başkanlığı’na tavsiyede bu-

lunulması” kararı da gözetilerek YÖK Yüksek 

Disiplin Kurulu ve üniversite disiplin kurulu 

toplantılarına sendika temsilcisinin katılımı 

sağlanmalıdır.)

- Yükseköğretim kurumlarında lojman komis-

yonlarında sendika temsilcilerine yer veril-

memesi ve sıra tahsisli lojmanların %15’inin 

idari personele tahsis edilmemesi (“Yükse-

köğretim kurumları lojman komisyonu” baş-

lıklı 25 inci maddesinde, “16/7/1984 tarihli ve 

84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-

rürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliği 

uyarınca yükseköğretim kurumlarında oluş-
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bulaşma eğilimini var olduğu il/ilçeler bakımın-

dan) mümkün olamayacağı ihtimalini doğur-

maktadır. 

Bu eksende Bakanlığın da hazırlıkları doğrultu-

sunda birim mekânda ve birim zamanda öğret-

men ve öğrenci yoğunluğu ve temasını azami de-

recede azaltacak şekilde “esnek mesai/çalışma 

saatleri/süreleri” uygulamaları hayata geçirilebilir. 

Ancak uluslararası eşdeğerlik gibi unsurlar göz 

önünde tutularak tüm derslerin yüz yüze eğitim 

yoluyla verilmesi, hem öğrenim kayıplarını en 

aza indirecek hem de muhtemel hak kayıplarını 

önleyecektir. Bunun mümkün olmaması halin-

de öğrenim kazanımlarını sağlayacak nitelikte 

uzaktan eğitim yöntemleri hayata geçirilmelidir. 

Esnek çalışma özelinde temel nokta, özlük hak-

larının ihlal edilmemesi gereğidir. Toplu sözleş-

mede yer alan “Ders görevinin yapılmış sayıla-

cağı haller” başlıklı maddesindeki “Milli Eğitim 

Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kuram-

larında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel 

idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim 

faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici 

ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenler-

le sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları 

sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen 

yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, 

bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı 

ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, ha-

zırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.” 

hükmü gereği, eğitim kurumu yöneticilerinin ve 

öğretmenlerin üzerlerinde bulunan ders ve ek 

ders görevlerinin yapılmış sayılarak buna ilişkin 

ücretlerinin (uzaktan eğitim yoluyla yapılan gö-

revlerinden bağımsız olarak) eksiksiz ödenmesi 

gereklidir.

Bunun yanı sıra her ikisi de öğretmen veya kamu 

personeli olan eşler ile bakmakla yükümlü oldu-

le tam gün çalışamayanların çalışma imkânına 

kavuşmasını sağlayan çalışma biçimleri olarak 

iş paylaşımı ve esnek çalışma günleri ve saatleri 

hayata geçirilebilir. 

Ancak bu uygulama hayata geçirilirken;

a) Esnek mesai/çalışma saati/süresi uygulama-

ları tanımlanmalı, 

b) İşleyişe ilişkin usul ve esasların ana çerçevesi 

çizilmeli, 

c) Mahal ve kurum bazında mahallin/kurumun 

özelliklerine uygun esnek uygulamaların 

sağlanabilmesi için yöneticilere takdir hakkı 

tanınmalı, 

d) Tüm personelin eşit, adil ve hakkaniyete uy-

gun bir şekilde çalışma esnekliğinden fayda-

lanabilmesi adına takdir hakkının ana çerçe-

vesi ve çalışma esnekliğinin temel unsurları 

açık, net ve somut olarak belirlenmeli, 

e) Aile-çalışma hayatı dengesi gözetilmeli,

f) Her iki eşin de kamu personeli olduğu du-

rumlarda aile sorumlulukları gözetilerek eş-

lerin esnek mesailerinin birbiriyle uyumlu 

olması sağlanabilmeli,

g) Eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolu öze-

linde norm kadro yönetmeliği başta olmak 

üzere eğitim kurumlarındaki yönetici ve öğ-

retmen sayısını belirleyen idarî düzenleme-

lerde geçici olarak dönemsel esnemeler ha-

yata geçirilmelidir. 

Eğitim-öğretim alanında salgınla mücadele ek-

seninde Mart 2020 tarihinden bu yana yüz yüze 

eğitime ara verilmiş durumdadır. Salgının mev-

cut seyri de 2020-2021 eğitim-öğretim döne-

minde yüz yüze eğitim yapılmasının (en azından 
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ra Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname ile birlikte sözleşmeli 

öğretmen istihdamı tekrar başlamış ve bu tarih-

ten sonra gerçekleştirilen tüm atamalar sözleş-

meli öğretmenlik statüsünde yapılmıştır. Ata-

ması gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenler 

atandıkları okulda üç yıl görev yaptıktan sonra 

kadroya atanma hakkı kazanmakta ve kadroya 

atandıktan sonra aynı yerde bir yıl daha görev 

yapmaları gerekmektedir. 

Millî Eğitim Bakanlığında sözleşmeli personel 

ağırlıklı olarak öğretmen statüsünde istihdam 

edilmektedir. Eylül 2019 tarihi itibarıyla MEB’e 

bağlı resmî eğitim kurumlarında 103.225 sözleş-

meli öğretmen görev yapmaktadır. Yine hizmet 

kolu kapsamında bulunan YÖK, üniversiteler ve 

yüksek teknoloji enstitülerinde toplam 15.734 

sözleşmeli personel istihdam edilmektedir. 

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi mut-

laka sağlanmalıdır. İlk adım olarak ilgili kanunları-

nın revize edilerek tüm haklarının kadrolu perso-

nelin mali, sosyal ve özlük hakları ile eşitlenmesi 

sağlanmalıdır. Sözleşmeli personele kadroya 

geçirilmesi sürecine ilişkin kalıcı bir düzenleme 

beklenmeksizin mazerete ve isteğe bağlı yer de-

ğişikliği hakkı tanınmalıdır. Sözleşmeli personel 

rejiminin tali ve istisnai nitelikte istihdam türü 

olma niteliğinden uzaklaşarak asli nitelikte istih-

dam türü olmaya doğru ilerlemesine son veril-

melidir. Sözleşmeli personelin kadroya geçişleri 

sağlanıncaya kadar görevde yükselme ve unvan 

değişikliği hakkı önündeki engel kaldırılmalı, 

tayin, terfi, nakil, izin hakları ve disiplin cezala-

rı gözden geçirilmeli, aynı Kanun ya da KHK’ya 

tabi olup aynı işi farklı kurumlarda yapanların 

ücretleri birbirlerine eşitlenmelidir.

- Hizmet Sınıflarına İlişkin Sorunlar Ortadan 

Kaldırılmalı

ğu çocuğu, engelli veya hasta bireyi bulunanlar 

yönünden aile sorumlulukları da gözetilerek es-

nek veya dönüşümlü çalışmayı esas alacak bir 

mesai planlaması da yapılmalıdır. 

Uzaktan eğitimin öğretmenlerin eğitim kurum-

larına gelme zorunluluğu olmaksızın hayata ge-

çirilmesi ise öğretmenlerin uzaktan eğitim faa-

liyetlerini yürütecekleri mekânların (evleri veya 

belirleyecekleri başkaca bir mahal) yeterli inter-

net bağlantısı gibi teknik donanıma sahip olması 

sağlanmalı/desteklenmelidir. 

Öğretmenlerin canlı bağlantı şeklinde uzaktan 

eğitim faaliyeti yürütebilmelerinin teknik altyapı 

yetersizlikleri ve öğrencilerin erişim imkânlarının 

kısıtlılığı gibi sebeplerle mümkün olamayabile-

ceği gözetilerek ders anlatımları başta olmak 

üzere eğitim materyallerinin öğrencilere ulaştı-

rılması sağlanmalıdır. 

(4) Kamu Personel Danışma   
 Kurulu Kasım 2020 Toplantı  
 Gündemine Taşınan Konular  
 (Temalı Toplantı)

- Sözleşmeli Personelin Sorunlarının Çözümü

2 Haziran 2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Me-

murları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fık-

rası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli 

Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur 

Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memur-

ları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-

nun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim Ba-

kanlığında görev yapan sözleşmeli öğretmenle-

re memur kadrosuna geçiş imkânı tanınmış ve 

2011-2016 yılları arasındaki tüm öğretmen ata-

maları kadrolu memur statüsünde gerçekleşti-

rilmiştir. Daha sonra 25 Temmuz 2016 tarihli ve 

668 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması 

Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşla-
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Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönet-

melikleri kapsamında görevde yükselme ve un-

van değişikliği sınavlarının sürekli ve rutin olarak 

yapılmaması ve sınavın geçerlik süresinin kısa 

tutulması, sınav tarihinden sonraki süreçte mün-

hal kadrolara atama yapılamamasına ve kariyer 

sisteminin işlevsiz kalmasına neden olmaktadır. 

Bu çerçevede görevde yükselme ve unvan deği-

şikliği sınavlarının en geç iki yılda bir sürekli ve 

rutin olarak yapılması sağlanmalıdır.

(5) Kamu Personel Danışma   
 Kurulu Kasım 2020 Toplantı  
 Gündemine Taşınan Konular  
 (Temalı Toplantı)

- Sözleşmeli Personelin Sorunlarının Çözümü;

2 Haziran 2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memur-

ları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 

4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel 

Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına 

Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanunun-

da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde 

Kararname ile Millî Eğitim Bakanlığında görev 

yapan sözleşmeli öğretmenlere memur kadro-

suna geçiş imkânı tanınmış ve 2011-2016 yılları 

arasındaki tüm öğretmen atamaları kadrolu me-

mur statüsünde gerçekleştirilmiştir. Daha sonra 

25 Temmuz 2016 tarihli ve 668 sayılı Olağanüstü 

Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile 

Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Ya-

pılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

ile birlikte sözleşmeli öğretmen istihdamı tekrar 

başlamış ve bu tarihten sonra gerçekleştirilen 

tüm atamalar sözleşmeli öğretmenlik statüsün-

de yapılmıştır. Ataması gerçekleştirilen sözleş-

meli öğretmenler atandıkları okulda üç yıl görev 

yaptıktan sonra kadroya atanma hakkı kazan-

makta ve kadroya atandıktan sonra aynı yerde 

bir yıl daha görev yapmaları gerekmektedir. 

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde Yardımcı Hiz-

metler Sınıfında 29.106 personel istihdam edil-

mektedir. 

Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak bu sını-

fa dahil kadro ve unvanlarda bulunan personelin 

sınav veya başkaca bir işleme tabi tutulmaksızın 

Genel İdari Hizmetler sınıfına dahil edilmesi sağ-

lanmalıdır. 

- Kadro/Derece Sınırlamasının Kaldırılması

Unvan bazında kadro/derece sınırlamasına son 

verilerek memurların eğitim durumu ve hizmet 

süresine göre yükselebilinecek kadro/dereceye 

kadar yükselebilmelerine imkân sağlanmalıdır. 

- Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sı-

navları 

Millî Eğitim Bakanlığında son görevde yükselme 

sınavı 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bundan 

önce 2016 ve 2012 yıllarında görevde yükselme 

sınavı gerçekleştirilmiştir. Unvan değişikliği sı-

navlarının 2020 Aralık ayında yapılması karar-

laştırılmış, ancak henüz duyurusu yayınlanmayıp 

kılavuz da ilan edilmiş değildir. Bundan öncesi 

son unvan değişikliği sınavı 2015 yılında gerçek-

leştirilmiştir. 

Yükseköğretim üst kuruluşları ile üniversite per-

soneli için düzenlenen son görevde yükselme ve 

unvan değişikliği sınavı 2019 yılında gerçekleşti-

rilmiştir. Üniversiteler, ilgili mevzuatına göre gö-

revde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarını 

kendileri yapabilecekleri gibi birden fazla üni-

versite YÖK eliyle merkezi bir sınav da yapabil-

mektedirler. Üniversitelerde görevde yükselme 

ve unvan değişikliği sınavlarının nadiren yapıldı-

ğı, yapılan sınavların çoğunlukla mahkeme kararı 

veya idarî tasarrufla iptal edildiği görülmektedir.  
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Yükseköğretim üst kuruluşları ile üniversite per-

soneli için düzenlenen son görevde yükselme ve 

unvan değişikliği sınavı 2019 yılında gerçekleşti-

rilmiştir. Üniversiteler, ilgili mevzuatına göre gö-

revde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarını 

kendileri yapabilecekleri gibi birden fazla üni-

versite YÖK eliyle merkezi bir sınav da yapabil-

mektedirler. Üniversitelerde görevde yükselme 

ve unvan değişikliği sınavlarının nadiren yapıldı-

ğı, yapılan sınavların çoğunlukla mahkeme kararı 

veya idarî tasarrufla iptal edildiği görülmektedir. 

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönet-

melikleri kapsamında görevde yükselme ve un-

van değişikliği sınavlarının sürekli ve rutin olarak 

yapılmaması ve sınavın geçerlik süresinin kısa 

tutulması, sınav tarihinden sonraki süreçte mün-

hal kadrolara atama yapılamamasına ve kariyer 

sisteminin işlevsiz kalmasına neden olmaktadır. 

Bu çerçevede görevde yükselme ve unvan deği-

şikliği sınavlarının en geç iki yılda bir sürekli ve 

rutin olarak yapılması sağlanmalıdır.

Sendikamız Genel Yönetim Kurulunun 15.03.2013 

ve 197 sayılı kararıyla kılık kıyafet serbestisi he-

defiyle hayata geçirdiğimiz sivil itaatsizliğin 

bütün hedeflerini gerçekleştirmek üzere, Kamu 

Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık 

ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik’in 5 nci mad-

desinde hala hükmünü sürdüren sınırlama ve 

yasaklara son verilmesi yönünde düzenleme ya-

pılması noktasında kamuoyu baskısı oluşturmak 

amacıyla, 28.9.2015 tarihinden itibaren, kamu 

görevlilerinin kamu hizmetlerini söz konusu yö-

netmelikteki sınırlama ve yasaklara uymaksızın, 

milletimizin değerlerine ve genel kabul görmüş 

kılık-kıyafet şekillerine uygun olmak kaydıyla be-

lirleyecekleri kılık-kıyafetle yerine getirmelerine 

karar verilmiştir. (Aralık 2019 – Eylül 2020 – Eylül 

2021 – Eylül 2022) 

Millî Eğitim Bakanlığında sözleşmeli personel 

ağırlıklı olarak öğretmen statüsünde istihdam 

edilmektedir. Eylül 2019 tarihi itibarıyla MEB’e 

bağlı resmî eğitim kurumlarında 103.225 sözleş-

meli öğretmen görev yapmaktadır. Yine hizmet 

kolu kapsamında bulunan YÖK, üniversiteler ve 

yüksek teknoloji enstitülerinde toplam 15.734 

sözleşmeli personel istihdam edilmektedir. 

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi mut-

laka sağlanmalıdır. İlk adım olarak ilgili kanunları-

nın revize edilerek tüm haklarının kadrolu perso-

nelin mali, sosyal ve özlük hakları ile eşitlenmesi 

sağlanmalıdır. Sözleşmeli personele kadroya 

geçirilmesi sürecine ilişkin kalıcı bir düzenleme 

beklenmeksizin mazerete ve isteğe bağlı yer de-

ğişikliği hakkı tanınmalıdır. Sözleşmeli personel 

rejiminin tali ve istisnai nitelikte istihdam türü 

olma niteliğinden uzaklaşarak asli nitelikte istih-

dam türü olmaya doğru ilerlemesine son veril-

melidir. Sözleşmeli personelin kadroya geçişleri 

sağlanıncaya kadar görevde yükselme ve unvan 

değişikliği hakkı önündeki engel kaldırılmalı, 

tayin, terfi, nakil, izin hakları ve disiplin cezala-

rı gözden geçirilmeli, aynı Kanun ya da KHK’ya 

tabi olup aynı işi farklı kurumlarda yapanların 

ücretleri birbirlerine eşitlenmelidir.

- Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sı-

navları;

Millî Eğitim Bakanlığında son görevde yükselme 

sınavı 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bundan 

önce 2016 ve 2012 yıllarında görevde yükselme 

sınavı gerçekleştirilmiştir. Unvan değişikliği sı-

navlarının 2020 Aralık ayında yapılması karar-

laştırılmış, ancak henüz duyurusu yayınlanmayıp 

kılavuz da ilan edilmiş değildir. Bundan öncesi 

son unvan değişikliği sınavı 2015 yılında gerçek-

leştirilmiştir. 
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retmenlere zorunlu tutulduğu; bu uygulamanın 

Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Ulus-

lararası Sözleşmenin 7 nci, Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi’nin 4 üncü, Gözden Geçirilmiş Av-

rupa Sosyal Şartı’nın 2 ve 22 nci, ILO/UNESCO 

ortak çalışma belgesi olan Öğretmenlerin Sta-

tüsü Tavsiyesi Kararının 89, 90 ve 92 nci, Anaya-

sa’nın 18, 50 ve 128 inci maddeleri ile 657 sayılı 

Kanun’un 45 inci maddesi ile 222 sayılı İlköğre-

tim ve Eğitim Kanunu’nun 44 üncü maddesine 

aykırı olduğu, bu itibarla öğretmenlerin hukuka 

ve kanuna aykırı bu çalışmalara/görevlendirme-

lere gönüllülük esasına göre istemeleri halinde 

katılmalarına, istekleri haricinde katılmamalarına 

karar verilmiştir. (Kasım 2021 – Eylül 2022) 

7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda öğ-

retmenlerimizin beklentilerini ve toplu sözleşme 

taleplerimizi karşılayacak, sınav zorunluluğunun 

kaldırılarak hizmet süresini esas alan bir kari-

yer basamakları tasarımına hayat verecek, bir 

milyonu aşkın öğretmenin hak, yetki, görev ve 

sorumlulukları noktasında bir meslek kanunun-

da olması gereken unsurları içerecek değişiklik-

ler ve ilave düzenlemeler yapılması konusunda 

öğretmenlerimizin haklı taleplerine zemin oluş-

turmak ve ilgili mercilerin harekete geçirilmesini 

sağlamak amacıyla, (a) 1 Kasım 2022 tarihinde 

tüm resmi eğitim kurumlarında ilk derse giril-

memesine, (b) Şubelerimizce tüm illerde aynı 

tarihte 12:00 – 13:00 saatleri arasında sendika 

yöneticileri, üyeler ve eğitim çalışanlarının katılı-

mıyla kitlesel basın açıklaması yapılmasına karar 

verilmiştir. (Ekim 2022) 

Sözleşmeli öğretmenlerin aile bütünlüğü ve 

kadro konusundaki anayasal haklarının tesisi için 

düzenleme yapılması noktasında kamuoyu bas-

kısı ve haklı taleplere farklı toplum kesimlerinin 

destek vermesini sağlayacak farkındalık oluştur-

mak amacıyla; (a) Türkiye genelinde Sendika-

mız üyesi sözleşmeli öğretmenlerin katılımıyla 

30.12.2019 Pazartesi günü iş bırakma eylemi ve 

(b) yine 30.12.2019 tarihinde Ankara’da 12.00 – 

14.00 saatleri arasında üyelerimizin katılımıyla 

kitlesel basın açıklaması eylemi gerçekleştiril-

mesine karar verilmiştir. (Aralık 2019) 

Emek karşılığı ücret ödenmemesinin anayasaya, 

uluslararası hukuk ilkelerine ve çalışma hukuku-

na aykırı olması nedeniyle 9.9.2019 tarihinden 

itibaren, nöbet görevinin haftada bir gün ve öğ-

retmenin kadrosunun/görevlendirilmesinin bu-

lunduğu eğitim kurumunca eğitim-öğretim yılı 

başında belirlenmiş nöbet görev yeriyle sınırlı 

olarak yerine getirilmesi ile her ne sebeple ve 

gerekçeyle olursa olsun eğitim-öğretim yılı ba-

şında belirlenen nöbet planlaması haricinde nö-

bet tutulmamasına karar verilmiştir. (Aralık 2019 

– Eylül 2020 – Eylül 2021 – Eylül 2022) 

Millî Eğitim Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve 

kuruluşları ya da adli/idari mercilerce hafta içi 

veya hafta sonu mesai saatleri içinde veya dı-

şında, karşılığında herhangi bir ücret ödenmek-

sizin angarya niteliğinde proje görevi, ev/kurum 

ziyareti, öğrenci/veli ziyareti, öğrenci koçluğu, 

adli kurumlarda icap görevi, servis kontrolü vb 

nitelikte çalışmaların/görevlendirmelerin öğ-
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muştur. Rapor, Türkiye’nin mevcut deneyimle-

riyle birlikte AB ve OECD ülkelerinin tecrübeleri 

dikkate alınarak öğretmen yetiştirme konusun-

da çeşitli öneriler içermektedir. 

Rapora göre OECD ve AB ülkelerinde öğret-

men yetiştirme sürecinde eş zamanlı, ardışık 

ve/veya her iki yöntem birlikte kullanılmaktadır. 

Okul öncesi ve ilkokul öğretmenliği için, eş za-

manlı yöntem daha fazla ülke tarafından tercih 

edilmekteyken, özellikle ortaokul ve lise öğret-

menliği için ardışık yöntem daha çok tercih edil-

mektedir. Türkiye’de ise öğretmen yetiştirme sü-

recinde okul öncesi ve ilkokul öğretmenliği için 

eş zamanlı model kullanılırken, lise öğretmenliği 

için ardışık ve eş zamanlı yöntem birlikte kulla-

nılmaktadır. OECD ülkelerinin hemen hepsinde, 

öğretmenlik eğitimi için lise mezuniyeti temel 

şarttır. Söz konusu ülkelerin üçte ikisinde, öğret-

menliğe yönelik yükseköğretim programlarına 

başlamak için diplomaya ilaveten bazı ek kri-

terler de istenmektedir. Birçok OECD ülkesinde 

öğretmenlik uygulamasına 80 hatta 100 günden 

fazla zaman ayrılırken, Türkiye, 30 günle OECD 

ülkeleri arasında öğretmenlik uygulamasına en 

az zaman ayıran ülkelerden biridir. OECD ülke-

lerinin büyük çoğunluğunda tüm eğitim sevi-

‘Dünyada ve Türkiye’de Öğretmen 
Yetiştirme, İstihdam ve Mesleki 
Gelişim Politikaları’ raporu 

13/03/2019 

‘Dünyada ve Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme, 

İstihdam ve Mesleki Gelişim Politikaları’ rapo-

ru Genel Başkan Ali Yalçın tarafından açıklandı. 

Raporda öncelikli olarak Ekonomik Kalkınma ve 

İşbirliği Örgütü (OECD) ve Avrupa Birliği (AB) 

ülkelerindeki öğretmen yetiştirme modelleri ve 

yeni eğilimler incelenmiş, Türkiye’deki öğretmen 

yetiştirme sistemi ile karşılaştırmalı olarak sunul-
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-En başarılı gençleri öğretmenlik mesleğine çek-

mek ve bu kişilerin meslekte kalmalarını sağla-

mak için öğretmenlik mesleği daha cazip hâle 

getirilmelidir. Bunun için, eğitim fakültelerine 

ayrılan kontenjanlar daha dikkatli izlenmeli, boş 

kalan ve ihtiyaç olmayan alanlar yerine, ihtiyaç 

duyulan alanlara yönelim artırılmalıdır. Öğret-

men yetiştirme ile ilgili bir karar alınacağı zaman 

400 bini aşkın atama bekleyen öğretmen adayı 

dikkate alınmalıdır. Ayrıca, öğretmen maaşla-

rı artırılmalı, kariyer sistemi kurulmalı, mesleki 

özerklik geliştirilmeli, öğretmenlerin lisansüstü 

eğitim yapmaları teşvik edilmelidir. 

-AB ve OECD ülkelerinde olduğu gibi, Türki-

ye’de öğretmen yetiştirmede ilk kademelerde 

eş zamanlı sistem kullanılmaya; özellikle lise ka-

demesinde ardışık ve eş zamanlı sistem birlikte 

kullanılmaya devam etmelidir. Ayrıca, dünyada-

ki eğilimlere paralel olarak öğretmen yetiştirme 

sürecinde lisans düzeyinden yüksek lisans düze-

yine geçiş konusunda çalışmalara başlanmalıdır. 

-Öğretmen yetiştirme programlarının içeriği, 

araştırma ve uygulama temelinde güncellenme-

lidir. Eğitim fakültelerinin öğretim elemanı ihti-

yacı karşılanmalı ve altyapıya ilişkin eksiklikler 

tamamlanmalıdır. Ayrıca, okul uygulaması süresi 

artırılmalı ve 100 güne çıkarılmalıdır. 

-2016 yılından itibaren uygulanan sözleşmeli öğ-

retmenlik ile sözlü sınav uygulaması bir an önce 

kaldırılmalıdır. Dezavantajlı bölgelerde öğret-

menleri istihdam etmek için cebrî yöntemlerden 

vazgeçilmeli, teşvik edici mekanizmalar gelişti-

rilmelidir. Örneğin, söz konusu bölgelerde çalı-

şacak öğretmenlere ek ücret verilmesi, hizmet 

puanlarının artırılması, çalışma süresi bittikten 

sonra istediği bölgedeki bir okula atamasının 

yapılması gibi. 

yelerinde öğretmenlik yapmak için öğretmenlik 

uygulaması zorunludur. 

OECD ve AB ülkelerinde öğretmenlerin işe alım 

süreçlerinde rekabetçi sınav, açık işe alım ve 

aday listeleri yöntemleri kullanılmaktadır. Açık 

işe alım yönteminde öğretmen ihtiyacı olan 

okullar ilana çıkmakta, yapılan başvurular ara-

sından en uygun aday seçilmektedir. Avrupa 

ülkelerinin dörtte üçü, öğretmen istihdamında 

bu yöntemi kullanmaktadır. Türkiye, İspanya, 

Fransa, İtalya, Japonya ve Güney Kore gibi ülke-

lerde ise rekabetçi bir sınav uygulaması vardır. 

Rekabetçi sınav, Türkiye’deki gibi sadece KPSS 

tarzı yazılı testleri değil, değerlendirme portfol-

yoları, öğretmenlik pratiklerinin gözlenmesi gibi 

yöntemleri de içermektedir. Aday listeleriyle işe 

alım yönteminde ise öğretmen adayları ilgili eği-

tim otoritesine başvuruda bulunmakta ve ilgili 

eğitim otoritesi adayları çeşitli kriterlere göre 

sıralamaktadır. 

Öneriler 

-Öğretmen yetiştirme sisteminde son yıllarda 

kararların sık değiştiği dikkate alındığında, önce-

likle Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Yükseköğre-

tim Kurulu (YÖK) ve üniversiteler arasında güçlü 

bir koordinasyon sağlanmalıdır. Öğretmen ye-

tiştirme, atama ve mesleki gelişim süreçleri bir 

bütün olarak göz önünde bulundurulmalı; tüm 

paydaşlar (MEB, YÖK, üniversiteler, sendikalar 

vb.) birlikte çalışmalı, tartışmalı, alınan kararlar 

şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılarak istik-

rarlı bir sistem kurulmalıdır. 

-Öğretmenlik mesleğinin statüsü, öğretmenle-

rin hakları, sorumlulukları, mesleki yetkinlik ve 

yeterlikleri ile mesleki özerkliklerine ilişkin hu-

suslar, daha fazla zaman kaybedilmeden,meslek 

kanunu ile düzenlenmelidir. 
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tırılmalı, seyahat ve katılım ücretleri konusunda 

öğretmenlere destek olunmalıdır. 

-Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin daha etkin bir 

şekilde yürütülmesi için, eğitim faaliyetleri, ka-

tılımcıların ihtiyaçları, istek ve beklentileri doğ-

rultusunda planlı ve sistemli olarak düzenlenme-

lidir. Hizmet içi eğitime katılacak öğretmenler 

desteklenmeli; katılım, ücret, terfi, atama gibi 

yollarla teşvik edilmelidir. 

-Yeni öğretmenlerin ilk ataması, kendilerine des-

tek verecek ve mentorluk yapacak tecrübeli öğ-

retmenlerin olduğu okullara yapılmalıdır. 

-Öğretmenlerin lisansüstü eğitime katılmaları 

desteklenmelidir. Bunun için sadece ders döne-

minde değil, tez döneminde de öğretmenlere 

izinler verilmeli, alanı ile ilgili ulusal ve uluslara-

rası konferans, sempozyum ve kongrelere ka-

tılmaları teşvik edilmeli, izin süreçleri kolaylaş-

gören öğrenci sayısı 2018 yılında ilk kez azalmış-

tır. Ayrıca, OECD ülkeleri içerisinde hem çalış-

mayan hem de okumayan 18-24 yaş arası genç-

lerin oranının en yüksek olduğu ülke Türkiye’dir. 

Açık öğretimin yükseköğretim sistemi içindeki 

payı azaltılmalıdır 

Yükseköğretim sisteminde açık öğretimdeki 

öğrenci sayısı yüz yüze öğrenim gören öğrenci 

sayısını geçmiş durumdadır. Hatta Anadolu Üni-

versitesi Açıköğretim Fakültesi’ndeki öğrenci 

sayısı Türkiye’deki tüm lisans ve ön lisans prog-

ramlarındaki öğrenci sayısından fazladır. Açık 

öğretim öğrenci sayısının aşırı artışı, yükseköğ-

retim sisteminin genel imaj ve kalitesini tehdit 

‘Yükseköğretime Bakış 2019:   
İzleme ve Değerlendirme’ raporu 

01/07/2019

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi 

‘Yükseköğretime Bakış 2019: İzleme ve Değer-

lendirme’ raporu hazırladı. Genel Başkan Ali 

Yalçın tarafından açıklanan ve uluslararası ku-

ruluşların standartları kullanılarak ve veri temelli 

analiz ilkesi gözetilerek hazırlanan yükseköğre-

tim izleme raporuna göre Türkiye, son yıllarda 

yükseköğretim sistemini oldukça hızlı bir şekilde 

büyüterek, açık öğretim dâhil, öğrenci sayısı iti-

barıyla Avrupa’nın en büyük yükseköğretim sis-

temi hâline gelmiştir. Ancak, yüz yüze öğrenim 
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Rapora, Türkiye’de kronik bir öğretim üyesi açığı 

bulunmaktadır. Türkiye’nin, yükseköğretim siste-

minde en büyük on ekonomiye sahip ülkelerin 

ortalaması standartlarında bir eğitim verebilme-

si için, en az 91 bin öğretim elemanına ihtiyacı 

vardır. Bu açığın kapatılması için acil bir sefer-

berlik başlatılmalıdır. 

Yükseköğretime ayrılan bütçe artırılmalıdır 

Yükseköğretim bütçesinde yatırım harcamaları-

nın payı çok azalmıştır. Nitelikli bir yükseköğre-

tim sisteminin tesis edilmesi için, yatırım bütçe-

sinin ve genel olarak yükseköğretim bütçesinin 

artırılması gerekmektedir. Mezunların istihdam 

durumları izlenmeli ve bu çerçevede yükseköğ-

retim programlarında değişiklikler yapılmalıdır. 

Genç işsizliğini azaltmak için daha etkin  

politikalar takip edilmelidir

Türkiye’de genç işsizlik her geçen gün artmak-

tadır. Genç işsizliği ciddi bir sorun olarak karşı-

mıza çıkmaya başlamaktadır. Öncelikle yükse-

köğretim sistemindeki aktörlerin piyasa ile daha 

uyumlu beceri ve niteliklere sahip bireylerin ye-

tiştirilmesi için, yükseköğretim programlarında 

gerekli değişiklikleri yapması gerekmektedir. 

eden bir boyuta dönüşmüştür. Öte yandan, açık 

öğretime yerleşen öğrenci sayısının azaltılması-

na yönelik alınan kararlara rağmen, açık öğretim 

sistemindeki öğrenci sayısı hızlı bir şekilde art-

mıştır. 

Nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine  

özel önem verilmelidir

Türkiye’de yükseköğretimden mezuniyet oran-

ları son yıllarda oldukça hızlı bir artış eğilimin-

dedir. Bu artışa rağmen, gerek 25-34 yaş arası 

gerekse 25-64 yaş arası baz alındığında, Türkiye, 

yükseköğretim mezun oranının en düşük olduğu 

OECD ülkelerinden biridir. Buna ilaveten, yüksek 

lisans ve doktora mezunları açısından bakıldı-

ğında, Türkiye’deki mezun sayıları ilk on büyük 

ekonomiye sahip olan ülkelerin mezun sayıla-

rından oldukça geridedir. Türkiye’nin katma de-

ğeri yüksek ürünler üretebilmesi ve ekonomide 

bir sıçrama yapabilmesi için yüksek eğitimli ve 

kalifiye uzman sayısının artırılması gerekmekte-

dir. Bunun için lisans, yüksek lisans ve doktora 

mezunu sayısı acilen artırılmalıdır. Yükseköğre-

timde yaşanan büyümenin nitelikli bir yönelimle 

sürdürülebilmesi amacıyla doktora mezunu öğ-

retim üyesi sayısını artırmayı temin edebilecek 

programların daha etkin ve verimli bir şekilde 

yürütülmesi gerekmektedir.
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mesleki ve teknik ortaöğretimde öğretmen ba-

şına 15 öğrenci düşerken, Doğu Karadeniz’de 9 

öğrenci düşmektedir. Okul başına en fazla öğ-

rencinin düştüğü bölge 769 öğrenciyle İstanbul, 

en az öğrencinin düştüğü bölge ise Doğu Kara-

deniz’dir. Türkiye’de mesleki ve teknik ortaöğre-

timde özel öğretimin payı yüzde 6’dır. OECD ül-

kelerinde mesleki ve teknik ortaöğretimde özel 

öğretimin payı ise genelde yüksektir. Diğer ül-

kelerle karşılaştırıldığında, Türkiye’de özel sektö-

rün mesleki ve teknik eğitimdeki payının olduk-

ça küçük olduğu açığa çıkmaktadır. Türkiye’de 

mesleki programların mühendislik, imalat ve in-

şaat öğretim alanlarından mezun olanların oranı 

yüzde 29 iken, OECD ülkeleri ortalaması yüzde 

34’tür. Buna ek olarak, mesleki programların hiz-

metlere ilişkin öğretim alanlarından mezun olan-

ların OECD ülkeleri ortalaması (yüzde 17), Türki-

ye’nin bu öğretim alanlarından mezun olanların 

oranının (yüzde 8) neredeyse iki katıdır. Üniver-

site giriş sınavına başvuranların içinde mesleki 

ve teknik ortaöğretim kapsamındaki liselerden 

mezun olanlar genelde ön lisans ve açık öğretim 

programlarına yerleşmekte olup, ön lisans prog-

ramları ile açık öğretim programlarının ağırlıklı 

olarak öğrenci kaynağını mesleki ve teknik orta-

öğretim öğrencileri oluşturmaktadır. 

‘Mesleki ve Teknik Eğitime Bakış’  
raporu 

24/10/2019

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi 

(EBSAM) tarafından hazırlanan ‘Mesleki ve Tek-

nik Eğitime Bakış’ odak analiz çalışması, Me-

mur-Sen Genel Merkezi’nde düzenlenen basın 

toplantısında Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Ge-

nel Başkanı Ali Yalçın tarafından açıklandı. 

Rapora göre, Türkiye’de, mesleki ve teknik orta-

öğretimdeki öğrenci sayısı 1 milyon 800 bin, or-

taöğretimdeki payı ise yüzde 31,7’dir. İstanbul’da 
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bilmeleri için ileri düzey okuryazarlık, iletişim 

becerileri, yabancı dil ve analitik düşünme gibi 

genel becerilere sahip olmaları ve yeniliklere 

açık olmaları oldukça önemlidir. Bundan dolayı, 

mesleki ve teknik eğitim veren okullardaki öğ-

rencilere hem mesleki ve teknik beceriler hem 

de genel (akademik) beceriler kazandırılmalıdır. 

Mesleki ve teknik eğitime başlayanancak genel 

becerileri zayıf olan öğrencilere yönelik telafi 

eğitimleri sağlanmalıdır. Böylece, özellikle 9. sı-

nıfta yaşanan sınıfta kalmaların önüne geçilmesi 

hedeflenmelidir. Ayrıca, mezunların dünyada-

ki değişimlere hızlı bir şekilde adapte olmasına 

yardımcı olacak anahtar beceriler kazandırılma-

lıdır. Mesleki ve teknik eğitim öğrencilerinin okul 

terklerinin azaltılması ve okulu bitirme oranları-

nın artırılması sağlanmalıdır. 

‘Eğitime Bakış 2019:    
İzleme ve Değerlendirme’ raporu 

26/11/2019

Eğitime Bakış 2019: İzleme ve Değerlendirme 

Raporu, düzenlenen basın toplantısında Genel 

Başkan Ali Yalçın tarafından kamuoyuyla payla-

şıldı. Rapora göre AYT ve TYT sınavlarına giren-

lerin performanslarına bakıldığında, sonuçlar iç 

açıcı değildir. Çünkü genel olarak tüm testlerde, 

özellikle matematik ve fen bilimleri alanlarındaki 

net ortalaması oldukça düşüktür. Bu sınavlar be-

lirli bir yeterlilik düzeyine göre hazırlanmadığın-

dan dolayı yıllar içerisinde netlerdeki değişimler 

eğitim sisteminde bir iyileşmenin olup olmadığı-

nı ifade etmemektedir. Ancak bu sonuçları son 

on yıldaki yükseköğretime giriş sınav verileri, 

PISA ve TIMSS sonuçları ile karşılaştırdığımızda, 

eğitim sisteminin niteliği hakkında bir değerlen-

dirmede bulunabiliriz. Bu sonuçlar, liseyi bitiren 

gençlerin temel bilgi ve becerileri elde etmeden 

sistemden mezun olduğunu göstermektedir. 

Meslek okul mezunları genel lise mezunu  

olanlara göre daha avantajlıdır 

İş piyasasında lise dengi meslek okul mezunla-

rı genel lise mezunu olanlara göre daha avan-

tajlıdır. Mesleki ve teknik eğitimde tüm alanlar 

bakımından, mezunların kendi alanları dışında 

çalışma oranları, mezuniyet alanlarında çalışma 

oranlarından çok daha yüksektir. Mesleki ve tek-

nik eğitim mezunlarının, mezuniyet alanı dışında 

istihdamda yer alması, hem sektörün verimlili-

ğini ve ekonomisini olumsuz olarak etkilemekte 

hem de mesleki programların genel programlara 

göre daha pahalı bir eğitim olduğu göz önünde 

bulundurulursa, devletin yaptığı yatırımın yerini 

bulmaması anlamına gelmektedir. 

Mesleki rehberlik ve yönlendirme çalışmaları 

daha etkin yapılmalıdır 

Mesleki rehberlik ve yönlendirme çalışmaları, 

mesleki ve teknik eğitimde atılan önemli adım-

lar sonucunda ortaya çıkan önemli gelişmeleri 

de içerecek şekilde daha etkin bir biçimde plan-

lanmalı, mesleki ve teknik eğitimin görünümü-

nü daha da artırıcı faaliyetler yapılmalıdır. Tür-

kiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda, gerekli 

teşvik adımları atılarak özel sektörün mesleki 

ve teknik ortaöğretimde daha fazla yer alması 

sağlanmalıdır. Mesleki ve teknik eğitim mezun-

larının, mezuniyet alanı dışında istihdamda yer 

alması, hem ülke ekonomisi açısından hem de 

çalıştıkları sektör açısından çok verimli bir sonuç 

değildir. İş piyasası ihtiyaç duyduğu alanla ilgili 

kişiyi işe alırken, mezuniyet alanını dikkate al-

mamakta ve farklı alanlardan mezun olanları da 

çalıştırabilmektedir. 

Okul terklerinin azaltılması sağlanmalıdır 

Meslek liselerinde okuyan öğrencilerin mezun 

olduklarında veya mesleklerini icra ederken 

karşılarına çıkacak yeni ortamlara adapte ola-
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sayısının ise 54 bin olarak gerçekleşmiştir. 2019 

KPSS eğitim bilimleri testine 360 bin kişi girmiş-

tir. Öğretmen atama ve öğretmen adayı sayıları 

dikkate alındığında, ‘atama bekleyen öğretmen 

adayı’ sorununun önümüzdeki yıllarda da de-

vam edeceği görülmüştür. 

Öğretmen maaşları OECD ortalamasından  

oldukça düşüktür 

Türkiye’deki öğretmen maaşları OECD ortala-

masından oldukça düşüktür. OECD ülkelerinde 

kıdem arttıkça maaşlarda önemli bir artış görü-

lürken, Türkiye’de ise kıdem arttıkça maaş çok 

az farklılaşmaktadır. OECD ülkelerinde okul mü-

Genel lise mezunlarının istihdam oranı yüzde 48, 

lise dengi meslek okul mezunlarının istihdam 

oranı ise yüzde 58’dir. Genel lise mezunlarının 

işsizlik oranının yüzde 13,1, lise ve dengi meslek 

okullarından mezun olanların ise yüzde 11,4 ol-

duğu görülmektedir. İşsizlik ve istihdam oranla-

rı göz önüne alındığında, lise ve dengi meslek 

okullarından mezun olanlar, genel liselerden me-

zun olanlara göre bir iş sahibi olma ve istihdam 

edilme konularında daha avantajlıdır. OECD ül-

kelerinin 25-34 yaş arası ortaöğretim mezunla-

rının istihdam oranı ortalaması yüzde 78, işsiz-

lik oranı ortalaması yüzde 7,3’tür. Türkiye’de bu 

oranlar yüzde 65 ve yüzde 11’dir; istihdam ba-

kımından OECD ülkeleri ortalamasından düşük, 

işsizlik bakımından ise yüksek durumdadır. 

Yeni kayıt öğrenci sayısı 100 bin, mezun sayısı  

ise 54 bin 

Türkiye’de son 5 yıllık süreçte 210 bin civarında 

öğretmen kamu okullarına atanmıştır. Son iki 

yılın verilerine bakıldığında ise söz konusu öğ-

retmenlerin beşte üçünün Güneydoğu Anadolu 

ve Ortadoğu Anadolu bölgelerine atandığı gö-

rülmüştür. Öğretmenlik kaynağını oluşturan bö-

lümlere yeni kayıt öğrenci sayısı 100 bin, mezun 
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bölgelerdeki çocukların lise terk oranlarını azalt-

maya ve okullaşma oranlarını artırmaya yönelik 

çalışmalara öncelik verilmelidir.

Mesleki ve teknik ortaöğretim mezunlarının is-

tihdam oranları genel ortaöğretim mezunlarına 

göre çok daha yüksek, işsizlik oranları ise düşük-

tür. Ancak her iki lise türünden mezun olanların 

istihdam oranlarına göre işsizlik oranları birbiri-

ne daha yakındır. Mesleki ve teknik eğitim me-

zunlarının istihdamını artırmak ve işsizlik oran-

larını azaltmak için mesleki ve teknik eğitimin 

niteliğini ve mezunlarının istihdam edilebilirliğini 

artırmaya dönük çözümler üretilmelidir.

Öğretmen arz ve talebi arasında var olan ciddi 

uyumsuzluk sorununu aşmak için öncelikle YÖK 

arz ve talep arasındaki mevcut mesafeyi daha 

da açan politikaları uygulamaktan vazgeçmeli 

ve öğretmen adayları için daha gerçekçi kariyer 

hedefleri belirlenmelidir.

OECD ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye’deki 

öğretmen maaşlarının oldukça düşük olduğu 

görülmektedir. Dahası, OECD ülkelerinin çoğun-

da tecrübe ile birlikte öğretmenlerin maaşları da 

artmaktadır. Öğretmen maaşları artırılmalı, özel-

likle tecrübeye ve kıdeme bağlı olarak maaşların 

arttığı bir model geliştirilmelidir. 

Göreve yeni başlayan öğretmenlerin mesleğin 

ilk yıllarında mesleki rehberlik ve destek alabi-

leceği, bilgi, beceri ve tecrübesini daha etkin ve 

hızlı geliştirebileceği, tecrübeli öğretmenlerin 

daha yoğunlukta olduğu bölgelere atanması ve 

mesleki tecrübelerinin gelişiminden sonra deza-

vantajlı bölgelerde çalışması sağlanmalıdır. 

Halen okul öncesi ve ortaöğretimdeki okullaşma 

oranlarının artması ve daha kaliteli bir eğitim sis-

temi kurmak hedefi dikkate alındığında, eğitime 

ayrılan bütçe artırılmalıdır. 

dürlerinin fiili maaşı öğretmenlerin fiili maaşında 

yüzde 50 fazla iken, Türkiye’de yüzde 20 fazla-

dır. Öğretmenler, OECD ortalamasına göre diğer 

yükseköğretim mezunlarının 0,88 katını alırken, 

Türkiye’de 0,85 katını almaktadır. OECD ülkeleri 

ortalamasına göre okul müdürleri diğer yükse-

köğretim mezunu çalışanların 1,34 katını alırken, 

Türkiye’deki öğretmenler 0,97 katını almakta-

dır. Türkiye’deki öğretmenler ve okul müdürleri 

OECD’deki meslektaşları ile kıyaslandığında, di-

ğer yükseköğretim mezunlarından daha düşük 

maaş almaktadır. 

Öneriler 

Türkiye, son yıllarda okul öncesi eğitimde okul-

laşma oranını artırmasına rağmen halen OECD 

ülkeleri arasında en düşük okullaşma oranına 

sahip ülkelerden biridir. Türkiye’nin okul önce-

si eğitimde okullaşma oranını yükseltmesi için 

okul öncesine ayırdığı bütçeyi artırması gerek-

mektedir. Sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı 

çocukların okul öncesi eğitime erişmesi ücretsiz 

olmalıdır. 

Lise eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alınma-

sına rağmen teorik çağ nüfusunun yüzde 12’si 

okullaşmamıştır. Buna ilaveten, iller arasında ve 

cinsiyete göre okullaşma oranları önemli ölçüde 

farklılaşmaktadır. Bundan dolayı, ortaöğretimde 

okullaşma oranlarının artırılmasına öncelik ve-

rilmeli ve okullaşma oranlarının düşük olduğu 

illerde, özellikle kız çocuklarının okullaşma oran-

larını artırmaya yönelik projeler geliştirilmelidir. 

Son yıllarda Türkiye, ortaöğretimden mezuniyet 

oranını artırmasına rağmen, OECD ülkeleri ara-

sında 25 yaş altı ve 25 yaş üstü en az lise me-

zunu olma oranının en düşük olduğu ülkelerden 

biridir. Ayrıca, bölgeler arasında en az lise me-

zunu olma oranı ciddi bir şekilde farklılaşmaya 

devam etmektedir. Bundan dolayı, dezavantajlı 
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baskısı (yüzde 67) ve ortalama sınıf mevcudu 

(yüzde 63). 

Araştırmaya göre öğretmenler, öğretmenliği 

yöneticiliğe tercih etmektedir. Araştırmaya katı-

lan kadın öğretmenlerin ise yüzde 71’i yönetici 

olmak istememektedir. Nitel araştırmadan elde 

edilen bulgular doğrultusunda, katılımcılara 

göre kadın öğretmenlerin yönetici olmaları ko-

nusunda yaşadıkları zorluklar; aile sorumlulukla-

rının yerine getirilmesinin zorlaşması nedeniyle 

iş-aile uyumu açısından yaşanan sorunlar, küçük 

yaş grubunda çocuğa sahip olmak, iş yükünün 

fazla olması, tam zamanlı çalışma düzeni ve yö-

neticilik yapan öğretmenler için özlük hakların-

da farklılaşma olmaması şeklinde sıralanmıştır. 

Bugün seçme imkânı olsa katılımcıların yüzde 

68’i yine öğretmenlik mesleğini seçeceğini ifade 

etmektedir. 

Öneriler

Kadın öğretmenleri en çok zorlayan faktörler-

den iş-aile uyumunun sağlanması için özellikle 

küçük yaş grubunda çocukları olan kadın öğret-

menler için kreş, daha büyük yaş grubunda olan 

‘Kadın Öğretmenlerin Çalışma   
Hayatı: Tespitler ve Öneriler’ raporu

06/03/2020

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merke-

zi’nin (EBSAM) hazırladığı “Kadın Öğretmenle-

rin Çalışma Hayatı: Tespitler ve Öneriler” rapo-

ru, Genel Başkan Ali Yalçın tarafından açıklandı. 

Öğretmenlik mesleğinin geliştirilmesine, öğret-

menlerin mali, sosyal ve özlük hakları ile sahip 

oldukları fırsatların artırılmasına yönelik çabala-

rın bir yansıması olan raporda, Ankara, İstanbul, 

İzmir, Trabzon ve Diyarbakır’da 65 kadın öğret-

men, müdür ve müdür yardımcısı ile derinleme-

sine mülakatlar yapılmış, nicel araştırma için ise 

12 ilde,332 okulda 2 bin 717 kadın öğretmen ve 

yöneticiye anket uygulanmıştır. 

Araştırmada katılımcıların çoğunluğunun, kadın 

olmanın meslek açısından avantaj sağladığını 

düşünüyor. Araştırma kapsamında katılımcıların 

işe ilişkin zorlayıcı faktörler olarak belirttikleri en 

önemli hususlar şu şekilde sıralanabilir: Öğren-

ci disiplinsizliği (zorlayıcı olarak gören katılım-

cıların oranı yüzde 81), ders dışı iş yükü (yüzde 

77), maaş seviyesi (yüzde 77), veli ilgisizliği veya 
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sonuçlar, sorunun daha doğru anlaşılmasını ve 

çözüme giden yolda daha gerçekçi veriler elde 

edilmesini sağlayacak, aynı zamanda eğitim-öğ-

retimin kalitesinin artmasına da katkı sunabile-

cektir. 

Gerek öğretmenler gerekse yöneticiler açısın-

dan zorlayıcı faktörler arasında yer alan, çeşitli 

evrak işleri, bilgi işlem sistemine yapılan girişler 

ile özellikle proje okullarında düzenli olarak yü-

rütülen projelere ilişkin iş yükü şeklinde tanımla-

nan ders dışı iş yükü azaltılmalıdır. 

Öğretmenlik bir kariyer mesleği hâline getiril-

melidir. Yöneticilik için kadro, sorumluluk ve gö-

revlere ilişkin net bir tanımlama yapılmalıdır. Bu 

bağlamda, gerek etkili bir yönetim gerekse etkili 

bir öğrenme ve okul atmosferi için profesyonel 

okul yöneticiliği yaklaşımı benimsenmelidir. 

Yöneticiliğin kadın öğretmenler tarafından daha 

fazla tercih edilmesi için yapılabilecek iyileştirici 

düzenlemelerden bir diğeri, yöneticilerin maaş 

düzeylerinin ve özlük haklarının artırılmasıdır. 

Sınıf mevcudunun fazla olmasının öğretmenlerin 

iş yükünü artırması ve bu durumun da eğitimin 

kalitesi açısından olumsuz sonuçlar doğurması 

nedeniyle sınıf mevcudunun fazla olduğu bölge-

lerde ve akademisyen başarı düzeyinin düşük ol-

duğu okullarda sınıf mevcudunun azaltılmasına 

yönelik çalışmalaryapılmalıdır. 

Okul öncesi öğretmenlerini kesintisiz ders saa-

ti nedeniyle yaşadıkları sorunların çözümü için 

yardımcı eleman istihdamı artırılmalıdır. Okul 

öncesi eğitimin fiziki kapasitesine destek olmak, 

verilen eğitimin kalitesini artırmak ve bu alan-

da görev yapan kadın-erkek tüm öğretmenlerin 

yıpranma düzeylerini azaltmak amacıyla öğret-

men ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra yakla-

şık100 bin destek personeli istihdam edilmelidir. 

ve tam gün eğitim veren bir okula gitmeyen ço-

cuklar içinse etüt imkânları yaygınlaştırılmalıdır. 

Kreş imkânlarının yaygınlaştırılması, aynı zaman-

da ailenin güçlendirilmesini sağlayacak, çocuk-

ların bilişsel ve sosyal gelişimlerini olumlu yönde 

etkileyecek ve sosyal eşitsizliklerle mücadeleye 

katkıdabulunacaktır. 

Kadın öğretmenlerin doğum sonrasında kullan-

dıkları raporların azaltılması için ücretli doğum 

izni süreleri uzatılmalı ve çoğu öğretmenin tam 

zamanlı çalışmaması nedeniyle süt izninin kulla-

nımı açısından yaşanan aksaklıklar giderilmelidir. 

Bu bakımdan, ücretli izin sürelerinin yeniden dü-

zenlenmesi ve emzirme izninin kullanımıyla ilgili 

şartların iyileştirilmesi sağlanmalıdır. 

Aktif çalışma hayatına ara vererek erken çocuk-

luk dönemindeki bakım sorumluluklarını yerine 

getirmek isteyen kadın öğretmenler için doğum 

sonrası ücretsiz izin süresi 3 yıla çıkarılmalıdır. 

Kadın öğretmenleri ve yöneticileri zorlayan te-

mel faktörlerdenbir diğeri olan öğrenci disiplin 

sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak üzere 

söz konusu sorunların neler olduğu, hangi tür 

okullarda ve hangi sosyo-ekonomik şartlarda 

oluştuğu, hangi öğrencilerin risk grubu içinde 

yer aldığı gibi hususlar kapsamlı şekilde araştı-

rılmalıdır. Bu tür araştırmalardan elde edilecek 
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-Öğrencileri, ebeveynleri ve öğretmenleri okul-

ların açılışına hazır hâle getirmek için etkili bir 

iletişim stratejisi geliştirilmelidir. İl, ilçe ve okul 

yöneticileri de bu iletişim kampanyasında etkin 

rol almalı, okul toplumu ile daha etkin bir şe-

kilde iletişim kurmalıdır. Bu çerçevede, eğitim 

sendikaları, belediyeler, muhtarlar ve sivil top-

lum kuruluşları gibi ilgili tüm paydaşlar okulla-

rın açılması sürecindeki hazırlıklar konusunda 

bilgilendirilmeli ve okulların açılma sürecinde 

gerekli destek talep edilmelidir. Hastalık durumu 

ve yayılımı, okul terki, öğrencilerin öğrenme ka-

yıplarının düzeyi, telafi eğitimi ve gösterdikleri 

ilerlemeler konusunda düzenli olarak veriler top-

lanmalı, başta öğrenciler ve ebeveynleri olmak 

üzere bu konularda kamuoyuna bilgi verilmelidir. 

-Okulların birincil hedefi, hastalıktan korunma 

olmalıdır. Fiziksel mesafe, maske ve hijyen ko-

nusunda basit ve kolay anlaşılır bilgiler okulun 

dört bir yanında paylaşılmalıdır. El yıkama, so-

lunum kuralları, koruyucu ekipman kullanımı, 

faaliyetler için temizlik prosedürleri ve güvenli 

‘Kovid-19 Salgınının Gölgesinde  
Eğitim: Riskler ve Öneriler’ raporu 

12/08/2020

“Kovid-19 Salgınının Gölgesinde Eğitim: Riskler 

ve Öneriler” başlıklı bir rapor hazırlayarak Millî 

Eğitim Bakanlığı’na ilettik. Raporda okulların 

açılması konusundaki tartışmalara katkıda bu-

lunmayı ve hangi şartlarda açılması gerektiği, 

okullar açılırken ve okullar açıldıktan sonra han-

gi hususlara dikkat edilmesi gerektiği, okulların 

açılmadığı bir senaryoda uzaktan/online eğitim-

lerin nasıl yürütülmesi gerektiği konusunda öne-

riler yer almaktadır. 

Salgın döneminde okul kapatmaları, sosyal izo-

lasyon, karantina, sokağa çıkma kısıtlamaları 

gibi uygulamaların hem eğitim sistemi hem de 

okul toplumu üzerindeki olumsuz etkilerini po-

litika yapıcıların ve karar alıcıların okulları açma 

sürecinde tahmin etmesi ve buna hazırlıklı olma-

sı gerektiği vurgulanan raporda yer verilen öne-

rilerden bazıları şöyle: 

-Okulların açılması için karar verme parametre-

lerini içeren bir ulusal rehber hazırlanmalıdır. Bu 

ulusal rehber ulus altı düzeylerdeki karar verme 

süreçlerini açık olarak tanımlamalıdır. Hijyen ve 

okul güvenliği rehberine ilaveten, okulların açık 

kalma/kapatma protokolleri, okulların ilçe ve il 

millî eğitim müdürlüklerinin, Bakanlığın sorum-

lulukları ve görevleri açık bir şekilde tanımlan-

malıdır. 

-Hastalık kontrol altına alındığında okulları aç-

mak temel hedef olmalıdır. Okulları açarken 

merkeziyetçi bir yaklaşım yerine, vakaların ol-

madığı yerlerde, belirli kademe ve sınıf düzey-

lerinde kısmi olarak da okulların açılabileceği 

dikkate alınmalıdır. 
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azaltma, yeni sınıfların açılması, ihtiyacı olan 

öğrencilere destek verilmesi gibi konuların hep-

si nihayetinde okullara ayrılan kaynak ile ilişkili-

dir. Bundan dolayı, okullara temizlik malzemesi 

ve temizlik personeli ihtiyacı, teknolojik altyapı 

konusunda okulları desteklemek gibi konularda 

okullara ek bütçeler sağlanmalıdır. 

-Öğrencilerin öğrenme düzeyleri belli periyot-

larda mutlaka değerlendirilmelidir. Bu, merkezi 

test/sınavlar ya da öğretmenlerin kendi geliştir-

dikleri ölçme araçları ile olabilir. Amaç, öğrenci-

lere not vermekten ziyade motivasyonlarını sağ-

lamak ve öğrenme düzeylerini kontrol etmektir. 

Öğrencilere yönelik ölçme ve değerlendirme 

çalışmalarına yönelik olarak mutlaka dönüşler 

yapılmalıdır. 

-Öğrenme kaybını azaltmak ve okul kapanmaları 

sonrasındaki eşitsizliklerin büyümesini engelle-

mek için mutlaka bir telafi eğitimi programı dü-

zenlenmelidir. 

-Okullar açıldıktan sonra ilk olarak öğrencilerin 

bilgi ve beceri düzeyi ölçülmelidir. Öğrencilerin 

bilgi ve beceri düzeyini ölçmek için bakanlık sınıf 

ve ders düzeyinde hazırlayacağı test ve ölçek-

lerle öğretmenlere destek sunabilir. Öğrencilerin 

öğrenme kaybı düzeyi tespit edildikten sonra, 

öğrencilere uygun bir müfredat sunulmalı ve ek-

siklikleri telafi edilmelidir. Özellikle 8 ve 12. sınıf 

öğrencileri için telafi eğitimlerine özen gösteril-

melidir. 

-Okullar açıldığında mevcut müfredat takip 

edilmemelidir. Öğrencilerin neyi bilip bilmediği, 

hangi konularda eksik oldukları tespit edilmeli-

dir. Öğrencilerin bir kısmının önemli bir öğrenme 

kaybı içinde olacağı, aylardır ders, kitap vb. ile 

ilişkisi olmadığı hesaba katılmalıdır. Öğrencilere 

yapılacak yeterlilik testleri ile öğretilecek konu-

lar belirlenmelidir. 

gıda hazırlama uygulamaları dâhil olmak üzere 

hijyen önlemleri hakkında ayrıntılı protokoller 

geliştirilmeli ve bunların okullarda etkin bir şe-

kilde uygulanması sağlanmalıdır. Millî Eğitim Ba-

kanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 

temizlik, hijyen ve okul güvenliği rehberlerinde 

tanımlanan ilkeler okullar tarafından dikkatlice 

yerine getirilmelidir. 

-Okullara temizlik ve hijyen malzemeleri sağlan-

malı, bunlar okul girişi ve uygun yerlere konul-

malıdır. 

-Temizlik personeli sayısı artırılmalıdır. Temizlik 

ve hijyen malzemeleri konusunda sıkıntı yaşan-

maması için Bakanlık okullara gerekli desteği 

sunmalıdır. 

-Kısıtlamalar, çocuklarda ciddi stres, kaygı ve 

korku oluşturmuştur. Müfredatı normal bir şe-

kilde takip etmek yerine çocukların sağlık ve 

refahlarını dikkate alarak ilk dersten itibaren 

çocukların sağlık ve refahlarını sağlayacak ve 

normalleştirecek etkinlikler ile müfredat zengin-

leştirilmelidir. 

-En önemli husus, finansman meselesidir. Çün-

kü okulların hijyen kalitesinin artırılması, temiz-

lik ve güvenliğinin sağlanması, sınıf mevcudunu 
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menler en önemli aktörlerdir. Öğretmenlerden 

sınıf içinde ve dışında öğrenmenin sürekliliğini 

sağlamak için birden fazla rol ve işlev icra etme-

leri beklenmektedir. 

-Öğretmenler telafi eğitimi, eğitimin müfredatı, 

öğrencilerin düzeylerini belirleme konusunda 

hem bilgilendirici hem de materyal olarak des-

teklenmelidir. Çocukların öğrenme düzeylerinin 

tespiti için soru bankaları sunulabilir.

lıklarla canlı ders yaptığını belirtmiştir. Bu bağ-

lamda öğretmenlerin öğrencileriyle canlı ders 

yapma oranlarının artması, öğrencilerin okulla 

olan bağlarının güçlenmesine ve motivasyonla-

rının artmasına da katkıda bulunacaktır.

Araştırmaya katılan velilerin yüzde 14,5’i, öğret-

menlerin yüzde 14,8’i bu sonbahar döneminde 

yüz yüze dersler için öğrencileri okula gönder-

meyi güvenli bulurken, velilerin yüzde 70,9’u ve 

öğretmenlerin yüzde 78,8’i okulların açılması 

konusunda kaygılarını ifade etmiştir. Bu süreç-

te velilerin yüzde 70,6’sı okullar açılmadığında 

ve uzaktan eğitim yapıldığında öğrencilerin eği-

timlerinden geri kalacağını ifade ederken, yüzde 

13,8’i ise öğrencilerin eğitimlerinden geri kala-

-Ölçme ve değerlendirme çalışmalarının temel 

amacı, öğrencilere karne notu vermekten ziyade 

eksiklikleri tespit ve tamamlamak, öğrencilerin 

motivasyonlarını sağlamak gibi amaçlar için kul-

lanılmalıdır. 

-Öğrencilerin öğrenme kayıplarını, dezavantajla-

rını ve eşitsizlikleri ortadan kaldıracak en önemli 

unsur öğretmenlerdir. Salgının çocuklar üzerin-

deki duygusal ve zihinsel etkilerini azaltma, öğ-

renme kayıplarının tespiti ve telafisi için öğret-

‘Pandemi Sürecinde Okulları   
Güvenle Açmak: Öğretmen ve   
Veli Araştırması’ 

17/09/2020 

Genel Başkan Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Stratejik 

Araştırmalar Merkezi (EBSAM) tarafından ha-

zırlanan “Pandemi Sürecinde Okulları Güvenle 

Açmak: Öğretmen ve Veli Araştırması” raporunu 

kamuoyuyla paylaştı. Türkiye genelinde toplam 

9 bin 64 öğretmen ve 20 bin 52 veli katıldığı 

araştırmanın satır başları şöyle: 

Araştırmada, uzaktan eğitim sürecinde öğret-

menlerin yüzde 75,7’si öğrencileriyle belirli ara-
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erişim konusunda yüzde 50’si, internete erişim 

konusunda yüzde 50’si ve bilgisayara erişim ko-

nusunda ise yüzde 48’i sorun yaşadıklarını vur-

gulamıştır. 

Öneriler 

-Öğrenme kayıpları tespit edilmeli, öğrencilerin 

bilgi ve beceri durumlarına uygun telafi eğitimi 

programı uygulanmalıdır. Öğrencilerin önem-

li bir kısmının canlı derslere katılmadığı dikka-

te alındığında, öğrenme kayıpları hem okullara 

göre hem de aynı okul içinde farklılaşmaktadır. 

Bazı öğrencilerin hiç, bazı öğrencilerin oldukça 

az, uzaktan derslere katıldığı dikkate alınarak 

öncelikli olarak öğrencilerin bilgi ve beceri düze-

yi tespit edilmelidir. Öğrencilerin bilgi ve beceri 

düzeyine uygun olarak telafi eğitimi programı 

hazırlanmalıdır. Ülke genelinde herkesin takip 

edeceği ortak telafi eğitimi programı yerine öğ-

renci seviyesini dikkate alan okul bazlı telafi eği-

tim programları hazırlanmalıdır. 

-Öğretmenler, öğrencileri ile canlı dersler yap-

ması konusunda motive edilmeli ve desteklen-

melidir. Uzaktan eğitime bir süre daha devam 

edileceği dikkate alındığında, öğretmenlere 

yönelik uzaktan eğitimde etkin öğretim yapma-

ya yönelik destekleyici çalışmalar yapılmalıdır. 

Buna ilaveten, öğretmenlerin öğrencileri ile canlı 

dersler yapması teşvik edilmeli ve desteklenme-

lidir.

-Öğrenciler canlı derslere katılım konusunda 

motive edilmeli ve desteklenmelidir. Öğrencile-

rin birçoğunun uzaktan eğitimdeki canlı dersle-

re katılmadığı ve uzaktan eğitimin bir süre de-

vam edeceği dikkate alınarak öğrencilerin canlı 

derslere katılımı konusunda ailelerin çocuklarını 

motive etmesi ve teşvik etmesi gerekmektedir. 

Bunun için öğretmenler ve aileler arasında etkin 

bir iletişim kurulmalı, çocuklarını derslere yön-

lendirme konusunda desteklenmelidirler.

cakları ifadesine katılmadıklarını; öğretmenlerin 

yüzde 63,8’i okullar açılmadığında ve uzaktan 

eğitim yapıldığında öğrencilerin eğitimlerinden 

geri kalacağını belirtirken, yüzde 18,9’u ise bu 

düşünceye katılmadığını kaydetmiştir. 

6-10 yıl arası mesleki deneyime sahip öğretmen-

lerin yüzde 92,3’ü canlı derslerine katılmayan 

öğrencilere yönelik olarak ek canlı ders yaptığı-

nı, ödev verdiğini, ders ile ilgili doküman gön-

derdiğini veya diğer yöntemleri kullandığını be-

lirtmiştir. Kademelere göre bakıldığında, ilkokul 

öğretmenlerinin yüzde 95,7’si, ortaokul öğret-

menlerinin yüzde 90,4’ü ve ortaöğretim öğret-

menlerinin yüzde 88,3’ü canlı derslerine katıl-

mayan öğrencilere yönelik olarak ek canlı ders 

yaptığını, ödev verdiğini, ders ile ilgili doküman 

gönderdiğini veya diğer yöntemleri kullandığını 

söylemiştir. Bölgelere göre bakıldığında, İstanbul 

(yüzde 94,2), Kuzeydoğu Anadolu (yüzde 92,2), 

Ege (yüzde 92), Orta Anadolu (yüzde 91,4), Batı 

Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu (yüzde 91,3) 

bölgelerindeki öğretmenler en yüksek düzeyde, 

canlı derslerine katılmayan öğrencilere yönelik 

olarak ek canlı ders yaptığını, ödev verdiğini, 

ders ile ilgili doküman gönderdiğini veya diğer 

yöntemleri kullandığını dile getirmiştir. 

Uzaktan eğitim sürecinde televizyona erişim 

konusunda velilerin yüzde 28’i, cep telefonuna 
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bilgilendirilmeli, velilerin ve öğretmenlerin kay-

gıları giderilmelidir. 

-Veliler ve öğretmenler uzaktan eğitim sürecin-

de öğrencilerin önemli bir öğrenme kaybı yaşa-

yacağını ve duygusal olarak olumsuz etkilenece-

ğini belirtmişlerdir. Bundan dolayı gerekli sağlık 

ve güvenlik önlemleri alınarak yüz yüze eğitime 

başlanmalıdır.

-Eğitim çalışanlarımız, salgınla mücadele süre-

cinde Vefa Sosyal Destek grupları ve filyasyon 

ekipleri başta olmak üzere, kamu hizmetinin sür-

dürülmesi ekseninde kamu yararının görüldüğü 

her alanda ve faaliyette görev almıştır. Ancak 

uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimin beraber 

yürütülmesinin planlandığı, eğitim çalışanlarına 

her zamankinden daha fazla görev ve sorumlu-

luk düştüğü önümüzdeki günlerde öğretmenler 

asli görevleri dışındaki işleri yapmaya zorlanma-

malıdır. 

Eğitim sisteminin verimliliğinin ve etkinliğinin iz-

lenmesi ve sorunların sağlıklı bir zeminde tartışı-

labilmesi için 2016 yılından itibaren yayımlanma-

ya başlanan ‘izleme ve değerlendirme’ raporuna 

göre 2017 yılında OECD ülkeleri arasında Türki-

ye, lise mezuniyet oranı (yüzde 75) bakımından 

sonlarda yer almaktadır. Ortaöğretime kayıtta 

sağlanan başarının ortaöğretimden mezuniyette 

-Öğrencilerin uzaktan eğitime daha etkin bir şe-

kilde katılımını sağlamak için ihtiyaç sahibi öğ-

rencilere tablet ve bilgisayar gibi gerekli dijital 

araçlar ile internet bağlantısı sağlanmalıdır. 

-Okulların açılma sürecinde sağlık ve güvenlik 

konusunda gerekli tedbirlerin alınması gerek-

mektedir. Öğretmenler ve veliler haklı olarak 

okulların açılması ile birlikte virüsün bulaşması 

konusunda kaygılıdırlar. Burada yapılması gere-

ken, kaygı nedeniyle okulların kapalı kalması de-

ğil, virüsün yayılımını engelleyici önlemlerin katı 

bir şekilde alınmasıdır. Bunun için öncelikli ola-

rak okulların ihtiyaç duyduğu hijyen malzemeleri 

ve ek temizlik personeli okullara sağlanmalıdır. 

Buna ek olarak, okulların fiziki mesafe kurallarını 

dikkate alarak sınıf mevcutları kalabalık okulların 

sosyal mesafeye uygun olarak okul ve sınıf or-

tamlarını azaltmak için gerekli önlemleri alması 

gerekmektedir. Dahası, alınan tüm önlemler ko-

nusunda veliler ve öğretmenler ayrıntılı olarak 

‘Yükseköğretime Bakış 2020’ raporu 

18/11/2020

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merke-

zi’nin (EBSAM) hazırladığı Yükseköğretime Ba-

kış 2020: İzleme ve Değerlendirme’ raporu Ge-

nel Başkan Ali Yalçın tarafından açıklandı. 
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revlisi ve 86 bin öğretim üyesi (doktor öğretim 

üyesi, doçent ve profesör) bulunmaktadır. Tür-

kiye’nin mevcut yüz yüze öğrenci sayısı dikkate 

alındığında, OECD ortalamasında (15 öğrenci) 

öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısına 

sahip olması için toplam öğretim elemanı sayı-

sının (araştırma görevlisi hariç) 124 binden 206 

bine çıkarılması gerekmektedir. 

Öneriler

-Lise son sınıf düzeyinde üniversite giriş sınavına 

başvuran ve bir yükseköğretim programına yer-

leşen öğrenci oranı her geçen yıl düşmektedir. 

Bu düşüşün nedenleri ayrıntılı olarak incelenmeli 

ve mevcut yükseköğretim kontenjan politikaları 

gözden geçirilmelidir. 

-Türkiye, yükseköğretim sisteminin daha nitelikli 

büyümesi ve artan yükseköğretim talebine ce-

vap verebilmesi için, tercih edilebilir yüz yüze 

programların sayısını ve kapasitesini artırmalıdır. 

Açık öğretimin yükseköğretim içerisindeki payı 

düşürülmeli ve toplumsal saygınlığı yüksek, ve-

rimli bir sistem inşa edilmelidir. 

-Başta vakıflar olmak üzere yükseköğretim ku-

rumlarının yurt sathında daha dengeli dağıl-

masına yönelik politikalar geliştirilmelidir. Aynı 

şekilde, toplam öğrenci sayılarının yükseköğre-

sağlanamadığı görülmektedir. 2011-2020 yılları 

arası 10 yıllık periyotta ÖSYS’ye başvuran aday 

sayısı yüzde 42 artış gösterirken, üniversite gi-

riş sınavı sonucu yerleşen aday sayısı ise sadece 

yüzde 17 artmıştır. 

2020 yılında liseden yeni mezun olanların yüzde 

32’si bir yükseköğretim programına yerleştirile-

bilmiştir. Bu veriler, liseden yeni mezun olanların 

üçte ikisinden fazlasının üniversite giriş sınavı-

nın ilk senesinde bir programa yerleşemediğini 

ortaya koymaktadır. Bu durum, yükseköğretime 

giriş sınavından kaynaklı arz ve talep uyumsuz-

luğunun önümüzdeki yıllarda da devam ede-

ceğini göstermektedir. Geçmiş yıllara göre ön 

lisans ve lisans programları kontenjanları azaltıl-

masına rağmen kontenjanların dolmadığı görül-

mektedir. Bazı programlar için başarı sıralaması 

bazlı baraj uygulaması, bazı programlara ve üni-

versitelere yönelik talebin azlığı, rehberlik eksik-

liği gibi hususlar, boş kontenjan sorununa neden 

olmaktadır. 

Açık öğretimin Türkiye yükseköğretim sistemi 

içerisindeki payı artmaya devam etmiştir. 2015-

2019 yılları arasındaki toplam ön lisans ve lisans 

öğrenci sayıları içinde açık öğretim öğrenci 

oranlarında yaşanan değişime bakıldığında, açık 

öğretimin lisans içindeki payı hemen hemen 

sabit kalırken, açık öğretimin ön lisans içindeki 

payı yüzde 54’ten yüzde 67’ye çıkmıştır. Türkiye, 

OECD ülkeleri arasında yükseköğretim mezunu 

oranları bakımından son sıralarda yer almakta-

dır. Sadece 25-34 yaş aralığı için OECD ülkele-

ri yükseköğretim mezun oranları ortalaması ve 

Türkiye’nin oranı arasında yüzde 10 puanlık fark 

vardır. 2019 yılında ön lisans düzeyinde 311 bin 

kişi, lisans düzeyinde 486 bin kişi, yüksek lisans 

düzeyinde 86 bin kişi, doktora düzeyinde ise 8 

bin kişi yükseköğretimden mezun olmuştur. 

2019-2020 öğretim yılı itibarıyla yükseköğretim-

de 51 bin araştırma görevlisi, 38 bin öğretim gö-
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yısının artırılması elzemdir. Bunun için uluslara-

rası yayın teşviklerinin ve akademik personelin 

ortalama uluslararası yayın sayıları artırılmalıdır. 

Uluslararası araştırmacı ve akademisyenlerin 

Türkiye’de çalışmalarını teşvik için çalışma şart-

ları cazip hâle getirilmelidir. 

‘Eğitime Bakış 2020:    
İzleme ve Değerlendirme’ raporu 

29/12/2020

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merke-

zi’nin (EBSAM) hazırladığı “Eğitime Bakış 2020: 

İzleme ve Değerlendirme” raporumuzu açıkla-

dık. Türkiye’de eğitimin mevcut durumunu orta-

ya koymak amacıyla beşincisini yayımladığımız 

rapor ile sistematik olarak Türkiye eğitim sis-

temini çeşitli göstergeler açısından ayrıntılı bir 

şekilde veriye dayalı olarak izliyor ve değerlen-

diriyoruz. Eğitime erişim ve katılım, eğitimin çık-

tıları, öğretmenler ve okul müdürleri, eğitim-öğ-

retim ortamları ve finansman olmak üzere rapor 

beş ana bölümden meydana gelmektedir. Her 

ana bölümde farklı göstergeler bulunmaktadır. 

Toplamda ise 23 gösterge yer almaktadır. 

Rapora göre Türkiye halen 17 yaş grubunda 

OECD ülkeleri arasında okullaşma oranının en 

tim kurumları arasında daha dengeli dağılımının 

sağlanarak eğitim hizmetinin kalitesini artırıcı 

politikalar izlenmelidir. 

-Doktora mezun sayısındaki artış eğilimi önem-

li olmakla birlikte, Türkiye’nin mevcut doktora-

lı öğretim elemanı ihtiyacı dikkate alındığında, 

doktora mezun sayısının daha da artırılmasına 

ihtiyaç vardır. 

-Son yıllarda yükseköğretimden mezun olanla-

rın yaklaşık dörtte biri açık öğretim mezunlarıdır. 

Açık öğretimin yükseköğretim sistemi içerisin-

deki payı azaltılmalıdır.

-Özellikle genç işsizliği azaltmaya ve genç istih-

damını artırmaya yönelik etkin politikalar geliş-

tirilmelidir. 

-Türkiye’nin öğretim üyesi açığının kapatılma-

sı için lisansüstü eğitimi destekleyen ulusal ve 

uluslararası programların kapasiteleri genişletil-

melidir. 

-Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumları ara-

sında öğretim üyesi ve öğretim elemanı başına 

düşen öğrenci sayıları bakımından aşırı farklılaş-

malar söz konusudur. Öğretim elemanı ihtiyacı 

olan yükseköğretim kurumlarının personel ihti-

yacının karşılanmasına öncelik verilmelidir. 

-Fırsat eşitliğini sağlamak ve erişim oranlarını ar-

tırmak için yükseköğretimde burs alan öğrenci 

sayısı artırılmalıdır. 

-Türkiye adresli uluslararası yayın ve patent sayı-

larında genel olarak artış eğilimi söz konusudur. 

Ancak, Türkiye’nin uluslararası yayın ve patent 

sayıları yeterli düzeyde değildir. Türkiye’nin AR-

GE kapasitesini geliştirmesi ve uluslararası yayın 

ve patent sayılarını artırması için araştırmacı sa-
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2020 yılının verilerine göre her beş sözleşmeli 

öğretmenden ikisi Güneydoğu Anadolu Bölge-

si’ne atanmıştır. Öğretmenlik kaynağını oluştu-

ran fakültelerin 2019-2020 öğretim yılında yeni 

kayıt sayısı yaklaşık 55 bin, 2018-2019 öğretim 

yılı sonunda mezun olanların sayısı ise 53 bindir. 

2020 KPSS eğitim bilimleri testine 440 bin kişi 

girmiştir. Öğretmen atama sayıları ve öğretmen 

adayı sayıları dikkate alındığında ‘atama bek-

leyen öğretmen adayı’ sorununun önümüzdeki 

yıllarda da devam edeceği görülmektedir. 

Öneriler 

Açık öğretimdeki öğrenci sayısı halen oldukça 

yüksek ve örgün öğretime alternatif olarak ta-

nımlanmaktadır. Açık öğretim sistemi, başarısız 

öğrencilerin yerleştirildiği bir okul türü olmaktan 

çıkarılmalı ve yüz yüze eğitim imkânlarının kapa-

sitesi artırılmalıdır. 

Ortaöğretimden mezuniyet oranları artmasına 

rağmen Türkiye’deki mezuniyet oranları hâlâ 

OECD ortalamasının hayli altındadır. Lise me-

zuniyet oranlarını artırmaya yönelik çalışmalar 

sürdürülmeli, lise mezuniyet oranları düşük olan 

bölgelere yönelik daha etkin politikalar gelişti-

rilmelidir. 

düşük olduğu ülkelerden biridir. 2019 yılında 18-

21 yaş grubunda en az lise mezunu olma oranı 

erkeklerde yüzde 63,9, kadınlarda yüzde 69,5 ve 

toplamda yüzde 66,7’dir. Türkiye’de yıllar için-

de ortaöğretim mezun oranı artmasına rağmen 

25-34 yaş arası nüfusun en az lise mezunu olma 

oranı OECD ülkeleri ortalamasından oldukça 

düşüktür. 2019 yılında genel ortaöğretimde 284 

bin erkek, 310 bin kız, meslekî ve teknik ortaöğ-

retimde ise 235 bin erkek, 220 bin kız mezun 

olurken, ortaöğretimde toplamda mezun sayısı 

1 milyonu aşmıştır. 

Son 10 yılda yükseköğretime geçiş sınavına baş-

vuran aday sayısı yüzde 42, yerleşen aday sayısı 

ise yüzde 17 artmıştır. Bu durum, yükseköğreti-

me yönelik arz ve talep arasındaki makasın iyice 

açıldığını göstermektedir. Son sınıf düzeyinde 

sınava başvuranların yüzde 32’si, toplam başvu-

ranların yüzde 38’i bir yükseköğretim programı-

na yerleşmiştir. Ortaöğretimden mezun sayısının 

bir milyonu aştığı dikkate alındığında yükseköğ-

retime geçiş sınavlarına başvuranların sayısının 

daha da artması ve sistem üzerindeki baskının 

daha çok artacağı tahmin edilmektedir. 

Türkiye’de 5 yıllık süreçte 197 bin civarında söz-

leşmeli öğretmen kamu okullarına atanmıştır. 
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ri azaltmak için yeni okul ve derslik yapımı ile 

öğretmen atamalarında dezavantajlı bölgelere 

daha fazla öncelik verilmelidir. 

Taşımalı eğitim yerine, öğrencilerin evlerine en 

yakın yerde eğitimin öncelendiği bir yaklaşım 

esas alınmalıdır. 

Tüm çocuklara daha kaliteli ve eşit eğitim fırsat-

ları sunmak için eğitime ayrılan kamusal kaynak-

lar artırılmalı, bu kaynaklar dağıtılırken dezavan-

tajlı bölgelere öncelik verilmelidir.

‘Geçmişi ve Gerçekleriyle İLKSAN’ 
raporu 

15/02/2021

“Geçmişi ve Gerçekleriyle İLKSAN” raporumuzu 

açıkladık. Sorunları Gordion’un düğümüne dö-

nen, yetki ve sorumluluk sahiplerinin adeta ka-

derine terk ettiği ve ölü resmiyetine bürünmüş 

İLKSAN’ın dünden bugüne karşı karşıya kaldığı 

mali, hukuki ve yönetsel tüm sorunlarını derin-

lemesine ve bilgiye dayalı somut verilerle tespit 

etmek, Sandığın içine düştüğü çıkmazdan kur-

tulması için öneriler geliştirerek eğitim çalışan-

larına ekonomik fayda sağlayacak yepyeni bir 

kurumun inşasına vesile olmak amacıyla hazır-

Türkiye’de üniversiteye giriş sınavına başvu-

ran ve yerleşen aday sayısı arasındaki makasın 

gittikçe açıldığı, son sınıf düzeyinde başvuran 

adayların ancak üçte birinin bir programa yer-

leştiği, her altı adaydan ancak birinin bir lisans 

programına yerleştiği, yükseköğretime yerleş-

medeki sorunlu arz talep dengesinin ciddi oran-

da bozulduğu dikkate alınarak,  yükseköğretim 

programları toplumsal talebi karşılayacak şekil-

de hazırlanmalı, özellikle lisans programlarına 

ayrılan kontenjanlar daha da artırılmalıdır. 

Hem PISA 2018 sonuçları hem de yükseköğreti-

me geçiş sınavı verileri, eğitim sisteminde önem-

li bir kalite sorunu olduğunu ve öğrencilerin te-

mel bilgilere sahip olmadığını göstermektedir. 

Öğrencilerin bir üst sınıfa geçerken ya da mezun 

olurken temel bilgi ve beceriyi elde etmesi sağ-

lanmalıdır. Bu anlamda öğrencilere destek suna-

cak sağlam telafi mekanizmaları ihdas edilmeli 

ve bu sistem etkin bir şekilde kullanılmalıdır.  

PISA 2018 verilerine göre lise türleri ve bölge-

ler arası başarı farkı aşırı büyüktür. Okullar arası 

hiyerarşinin azaltıldığı bir sistemin kurulması he-

deflenmeli, bölgeler arası eşitsizliğin azaltılması 

için fiziki ve beşeri kaynakların dağılımında de-

zavantajlı bölgelere öncelik verilmelidir. 

Türkiye’de genel ve meslekî ortaöğretim me-

zunlarının işsizlik oranlarının artması, istihdam 

oranlarının azalması, Türkiye’nin genel ve mes-

lekî lise mezunlarının OECD ülkeleri arasında en 

düşük istihdam, en yüksek işsizlik ve istihdamda 

olmayan oranına sahip olması dikkate alındığın-

da, meslekî eğitimin niteliğinde bir sorun oldu-

ğu görülmektedir. Bu nedenle, meslekî eğitimin 

niteliğini geliştirici ve istidam imkânlarını artırıcı 

etkin politikalar geliştirilmelidir. 

Sınıf mevcudu ve öğretmen başına düşen öğ-

renci gibi hususlarda bölgeler arası eşitsizlikle-
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makta, ardından toplanan bu para ile üyelere 

bankaların faiz oranlarında ikraz, diğer adıyla 

ihtiyaç kredisi dağıtılmakta, buradan ve diğer 

banka mevduat hesaplarından gelen faiz geliri 

ile de emekli olan üyelere emekli yardımı yapıl-

maktadır. 2020 Eylül ayı verilerine göre 28 yıl 

boyunca İLKSAN’a aidat ödeyen bir öğretmenin 

alacağı emekli yardımının toplam tutarı sadece 

ve sadece 40 bin TL’dir. İLKSAN’ın herhangi bir 

üretim tesisi veya fabrikası yoktur. TÜFE oranla-

rının altında emeklilik yardımı yapmaktadır. 300 

bine yaklaşan üye sayısı ve toplamda 1,9 milyar 

liralık varlığıyla İLKSAN, birkaç basit bankacılık 

işlemi yapan küçük bir işletme görünümündedir. 

Sandığın 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 

yıllarında bankaların mevduat sahiplerine verdi-

ği yıllık ortalama nema oranlarının altında gelir 

elde ettiği, bu hâliyle zayıf, durgun ve zarar eden 

bir işletme görünümü sergilediği anlaşılmakta-

dır. 

İLKSAN, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin 

yanında tamamlayıcı mesleki emeklilik kurumu 

olma iddiasını doğrulamak için Sandığı her yıl 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın aktüeryal değer-

lendirmesine tabi tutmalıdır. Hazırlanan raporla-

rı genel kurula sunmalı, kurumun aktüeryal ka-

zanç/kayıp tutarını kamuoyu ile paylaşmalıdır. 

lanan rapora göre 78 yaşındaki Sandık, 285 bin 

830 üyesinin maaşından her ay emekli kesene-

ğine esas olan matrahın yüzde 2’si oranında ai-

dat toplamaktadır. Sandık, iş hayatının, ekonomi 

dünyasının, tamamlayıcı mesleki emeklilik siste-

minin gereklerini yerine getirememektedir. 

İLKSAN’da tespit ettiğimiz temel sorunlar ve 

Sandığın başarısızlık sebepleri kısaca şunlardır: 

Eskimiş sistem ve zihniyet, Sandığın liyakatli el-

lerde olmaması, üretim ekonomisi yerine basit 

faizciliğin tercih edilmesi, saydamlık yerine giz-

liliğin esas alınarak denetimden kaçılması. 2019 

yılı verilerine göre İLKSAN’ın toplamda 1,9 milyar 

TL varlığı bulunmaktadır. Bunun 1,3 milyarı ikraz 

alacaklarında, 517 milyonu banka hesaplarında 

ve 121 milyonu da bina, arsa ve diğer varlık ka-

lemlerinde bulunmaktadır. Sandığın elde ettiği 

tüm gelirlerin yüzde 98,5’i faizden oluşmaktadır. 

Sendika olarak itirazımız; üretimden, yatırımdan 

kaçan, ülkemiz için neredeyse sıfır istihdam ya-

ratan, millî gelire herhangi bir katkıda bulunma-

yan, katma değer oluşturmayan, faiz kısır dön-

güsü ile zincirlenmiş olan Sandığın mevcut tasa-

rımına, işletme sistemine ve yönetim tarzınadır. 

İLKSAN’daki faiz esaslı işletmeciliğin işleyişini 

özetlemek gerekirse, üyelerden para toplan-
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tarihinde başarılı olmuş, kârlı tek bir iktisadi giri-

şimi, sanayi tesisi, fabrikası, işletmesi veya mar-

kası yoktur. İLKSAN, üyelerinin maaşından her 

ay yaptığı kesintinin hakkını vermeli, toplam 1,9 

milyar TL’yi bulan varlığını doğru, yerinde ve en 

kârlı üretim araçlarında değerlendirerek üyele-

rine birikimlerinin karşılığını sunmalıdır. Sandık, 

ısrarla ve yan gelip yatarak kurumun mal varlı-

ğının üçte ikisini oluşturan 1,3 milyar TL ile ikraz 

adı altında basit bankacılık ile bayağı faizcilik 

yapmaktan vazgeçmelidir. POLSAN üyeleri için 

350 bin-500 bin TL gibi ikramiye rakamlarının 

hedeflendiği bir süreçte, İLKSAN’ın mevcut du-

rumu kader olmaktan çıkarılmalıdır. Üyeliğin ih-

tiyari hâle getirilmesi süreci, Anayasa Mahkeme-

si’nin ‘kanunla getirilen zorunlu sandık üyeliğinin 

Anayasa’ya aykırı olmadığı’na dair kararıyla son 

bulmuştur. İLKSAN’ın mevcut durumdan kur-

tulmasının yolu, üyelerinin inisiyatif almasından 

geçmektedir. 

‘Türkiye’de Okul Öncesi Din ve Ahlak 
Eğitimi’ raporu 

23/03/2021

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merke-

zi’nin (EBSAM) hazırladığı “Türkiye’de Okul Ön-

cesi Din ve Ahlak Eğitimi” raporumuzu açıkladık. 

Yönetim Kurulundan Denetleme Kuruluna San-

dığı idare eden tüm yönetim kadrosu ile birlikte 

Genel Müdürlük personelini de ekonomi, maliye, 

hukuk, banka ve sigorta alanlarında yüksek bil-

giye, tecrübeye, gerekli profesyonelliğe ve görev 

yetkinliğine sahip kişilerden seçmeye özen gös-

termeli ve sürdürülebilir bir finansal performans 

sergilemeyi şiar edinmeli, eski alışkanlıklarından 

ve modası geçmiş zihniyetinden kurtulmalıdır. 

Bu amaçla, uluslararası arenada ve Türkiye’de 

başarısını kanıtlamış aktüerya uzmanlarından 

faydalanılmalı, sürekli yatırım stratejileri ve po-

litikaları geliştirmeli; yönetim kadrosu liyakat 

esaslı, organizasyon yapısı da günün şartlarına 

uygun hâle getirilmeli, kurumsal kimlik oluştur-

ma çabası kesintisiz sürdürülmeli, üyelerden 

toplanan aidatlar faiz sarmalından kurtarılmalı, 

menkul kıymet yatırımlarından ziyade yüksek 

getirili ve istihdam oluşturan diğer yatırım araç-

larına yoğunlaşılmalı ve aktüeryal denge ciddi-

yetle korunmalıdır. 

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım 

Sandığı Ana Statüsü’ne göre yönetim kurulu 7 

kişiden oluşmaktadır. Bu üyelerin 4’ünü; üç ki-

şiden oluşan denetleme kurulu üyelerinin ikisi-

ni MEB seçmektedir. Bakanın İLKSAN’ın genel 

kuruluna gönderdiği toplam 12 isimden (Asil ve 

yedek üyeler) 6’sı genel kurulda yapılan oylama 

sonucunda seçilmektedir. Sandık yönetiminde 

Millî Eğitim Bakanlığı’nın ağırlığı yüzde 60’tır. 

Bunun anlamı, Bakanlığın rızası ve haberi dı-

şında İLKSAN’da herhangi bir icraat yapmanın 

teorik olarak mümkün olmadığıdır. Sandığın ana 

statüsünü yapma, değiştirme ve hükümlerini 

yürütme yetkisi, ayrıca gerektiğinde Sandığın 

kurullarını feshederek seçimleri yenileme yetkisi 

Bakanlığa aittir. 

Sandığın amacının ne olduğu, hangi hedefe 

doğru yol aldığı belirsizdir. Yapılan harcamala-

rın yerindeliği ve ekonomikliğini sorgulayacak 

bir merci bulunmamaktadır. Sandığın 78 yıllık 
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göre Belçika ve Almanya’da din dersi ilkokulların 

ilk sınıfından itibaren eğitim sistemi içerisinde 

anayasal referansı olan bir derstir. Okullarda din 

dersi, mezheplerin ve dinî grupların inançlarına 

göre ayrı ders olarak verilmektedir. İngiltere’de 

ise okullarda din dersi devlet okullarında bütün 

öğrencilerin katılması gereken zorunlu ders-

ler arasında yer almaktadır. Ancak bu ders, bir 

din veya mezhebe bağlı olmayan ve farklı inanç 

gruplarını kapsayan çoğulcu bir içeriğe sahiptir. 

2011 yılında çıkarılan Kanun Hükmünde Karar-

name ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nca açılan yaz 

Kur’an kurslarına katılım için ilkokulu bitirme şar-

tı kaldırılmıştır. Bu gelişme sonucu 2013 yılından 

itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş Kur’an 

kursları açmaya başlamıştır. Pilot uygulama son-

rası 2014-2015 öğretim yılında 15 bin 265 olan 

4-6 yaş Kur’an kursu öğrenci sayısı her yıl artmış 

ve 2019 yılı sonuna doğru 150 binlere ulaşmıştır. 

Halkın bu yüksek talebi, okul öncesi din eğitimi-

ne ihtiyacın olduğunun en somut göstergelerin-

den biri olarak düşünülebilir. 

2013 yılında bu kurslar eğitim faaliyetine başla-

dığı zaman okul öncesi din eğitimi konusunda 

eğitilen bir öğretmenlik alanı yoktu. Bu kurslara 

öğretici temin etmek için mevcut sistem içeri-

Rapora göre 2018 yılı itibarıyla OECD ülkelerin-

de 3-5 yaş arası okul öncesi eğitime erişim oranı 

ortalaması yüzde 87’ye ulaşmıştır. Türkiye’de ise 

son yıllarda okul öncesi eğitime erişim konusun-

daki ümit veren gayretlere rağmen bu yaş gru-

bunda okullaşma oranı yüzde 43 civarındadır. 

Türkiye bu oran ile OECD ülkeleri arasında son 

sıradadır. Türkiye’de 2019-2020 öğretim yılında 

okul öncesindeki toplam öğrenci içerisinde özel 

okul öncesi kurumlarındaki öğrencilerin oranı 

yüzde 18 düzeyindedir. Genel eğitimdeki toplam 

öğrenci içerisinde özel okullarda okuyan öğren-

cilerin oranı ise yüzde 9 olduğu dikkate alındı-

ğında, özel sektörün okul öncesi kurumlarındaki 

öğrenci payı genel eğitime göre iki kattır. 2010 

yılında okul öncesinde görev yapan toplam öğ-

retmen sayısı 48 bin 330 iken, bu sayı yıllara 

bağlı olarak istikrarlı bir şekilde artış göstermiş 

ve 2019 yılında 98 bin 835’e ulaşmıştır. 

Türkiye’de toplam 96 eğitim fakültesi var. Bu fa-

kültelerin 78’inde Okul Öncesi Öğretmenliği Ana 

Bilim Dalı bulunmaktadır. 2019-2020 öğretim yı-

lında yükseköğretimde okul öncesi öğretmenliği 

bölümündeki toplam öğrenci sayısı ise 27 bin 

103’tür. Belçika, İngiltere ve Almanya’da okul 

öncesi eğitimin ve bu dönemde din ve ahlak 

eğitiminin ana hatlarıyla değerlendirildiği rapora 
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ve bilişsel açıdan gelişimine uyarlanarak okul ön-

cesi programa dâhil edilebilir. İkincisi, ‘Çoğulcu/

Tercihli Din ve Ahlak Eğitimi’ modelidir. Bu mo-

del, okul öncesi eğitim kurumlarına iki seçenek 

sunmaktadır. Bu seçeneğin ilki ‘okul öncesi ah-

lak eğitimi’dir. Bu derste çocuklara dinî referansı 

önceleyen bir ahlak eğitimi önerilmektedir. İkinci 

seçenek ise ‘okul öncesi din/İslam eğitimi’ mo-

delidir. Burada İslam dini ve değerleri öğretisinin 

eğitim konusu yapılması esastır. Şüphesiz soyut 

dinî konular okul öncesi dönemin gelişim seviye-

sine uyarlanarak ve/veya daha somut konular bu 

konuda geliştirilen pedagojik yaklaşımlardan ya-

rarlanarak öğretim konusu yapılacaktır. Bu mo-

dele göre okul öncesi ahlak eğitimi seçeneğinin 

resmî okul öncesi eğitim kurumlarında ve isteyen 

özel okullarda uygulanması önerilmektedir. Okul 

öncesi İslam/din eğitimi modelinin ise Diyanet 

İşleri Başkanlığı’nca 4-6 yaş grubu Kur’an kurs-

larının okul öncesi eğitim formatına dönüşmüş 

şeklinde uygulanması önerilmektedir. Bu mode-

li, isteyen özel okullarda uygulayabilir. Üçüncü 

model, ‘Değerler Eğitimi’ modelidir. Mevcut okul 

öncesi eğitim programında ilk ve ortaöğretimle 

kıyaslandığı takdirde değerler eğitimine özel bir 

atıfta bulunulmadığı anlaşılmaktadır. Değerler 

eğitimi modeli ile okul öncesi programın içeri-

sinde değerler eğitimine ayrı bir alan olarak yer 

verilmesi önerilmektedir. Böylelikle okul öncesi 

pedagojisine uygun bir şekilde hangi değerlerin 

öncelikli olarak eğitim konusu yapılacağı ve de-

ğerler gerekçelendirilirken kullanılacak referans-

lar konusu açıklığa kavuşmuş olacaktır.  

sindeki imkânlardan yola çıkılarak çözüm üre-

tilmiştir. İlahiyat ön lisans ve ilahiyat fakültesi 

mezunu Kur’an kursu kadrolu ve sözleşmeli per-

sonelinden 2017 yılına kadar 296 saatlik Çocuk 

Gelişimi ve Eğitim alanında uzaktan eğitim alan-

lar bu kurslarda görevlendirilmiştir. 2017 sonrası 

ise MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlü-

ğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yapılan 

protokol çerçevesinde Çocuk Gelişimi ve Eğitim 

konusunda sertifika veya kurs bitirme belgesi 

alanlar okul öncesi Kur’an kurslarında görevlen-

dirilmektedir. 2019 yıl sonu itibarıyla 3 bin 166’sı 

kadrolu, 3 bin 144’ü sözleşmeli ve 2 bin 729’u 

da geçici olmak üzere toplam 9 bin 39 öğretici 

görev yapmıştır. 

Fransa, Makedonya ve Arnavutluk istisna olmak 

üzere, Avrupa ülkelerinde okullarda seçmeli ve 

zorunlu olarak müstakil bir din dersi bulunmak-

tadır. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 

Örgütü’nün (UNESCO) 2002 yılında dünyada 

eğitim konusunda yaptığı araştırmaya cevap ve-

ren 142 ülkeden 73’ünde okullarda din dersinin 

olduğu görülmektedir. 

Okul öncesi din ve ahlak eğitimi politikalarına 

yönelik model önerileri

Raporun okul öncesi din ve ahlak eğitimini farklı 

açılardan ele alan içeriği, Türkiye’de okul öncesi 

eğitime dinî ve ahlaki gelişime yönelik bir boyut 

eklemenin imkân dâhilinde olduğunu göster-

mektedir. Raporda, Türkiye’de okul öncesi din 

ve ahlak eğitimi politikalarına yönelik üç model 

önerisi bulunmaktadır. Bu modellerin ilki, ‘Din ve 

Ahlak Eğitimi’modelidir. Bu modelde, uzun yıl-

lardır ilk ve ortaöğretimde uygulanan Din Kültü-

rü ve Ahlak Bilgisi dersi müstakil bir ders olarak 

okul öncesi eğitimin bir parçası hâline getirilebi-

lir. Böylelikle uzun uygulama deneyimine sahip 

ve kapsamının neler olduğu hususunda tecrübe 

kazanılan bu ders okul öncesi çocuğun duygusal 
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EBA Destek noktası uygulamasını hayata geçir-

miş, 500 bin tablet dağıtımını gerçekleştirmiş, 

GSM operatörleriyle iş birliği yaparak öğrencile-

re ücretsiz 8 GB’ye kadar internet erişimi sağla-

mıştır. Ancak sağlanan bu destekler yetersizdir. 

Okulların kapalı olduğu dönemde öğretmenlerin 

yüzde 52’si her gün ders yaptığını, yüzde 31’i 

haftada birkaç gün ders yaptığını, yüzde 5’i haf-

tada bir gün ve yüzde 3’ü birkaç haftada bir gün 

ders yaptığını, yüzde 9’u ise canlı ders yapmadı-

ğını ifade etmiştir. 

Katılımcıların yüzde 74’ü öğrencilerin teknoloji-

ye erişim güçlüğü olduğunu, yüzde 47’si evden 

çalışmanın getirdiği stres ve iş yükünü, yüzde 

46’sı evde kaliteli internet hizmeti eksikliğini, 

yüzde 41’i teknik cihaz eksikliğini (dersler için 

web cam, bilgisayar vb.), yüzde 40’ı canlı ders 

platformu altyapısının yetersizliğini, yüzde 39’u 

öğrencinin dijital okuryazarlığının yetersizliğini, 

yüzde 38’i müfredatı uzaktan eğitime adapte 

etmeyi, yüzde 34’ü dönüt vermeyi, yüzde 29’u 

uzaktan öğrenme için öğretim materyali hazırla-

mayı, yüzde 20’si uzaktan eğitim ile ilgili yeterli 

bilgi ve deneyime sahip olmamayı ifade etmiştir. 

Öğretmenlerin yaklaşık dörtte biri yüzde 90’dan 

daha fazla oranda öğrencinin derslere katıldığı-

nı, her üç öğretmenden biri yüzde 50 ve üzeri 

‘Pandemi Döneminde Öğrenme  
Kaybı’ raporu

20/04/2021

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi 

(EBSAM), salgın sürecinde ortaya çıkan öğren-

me kayıplarına dikkat çekmek amacıyla “Pande-

mi Döneminde Öğrenme Kaybı, Tespit ve Öne-

riler” raporu hazırladı. Rapor, düzenlenen basın 

toplantısında Genel Başkan Ali Yalçın tarafından 

açıklandı. 16 sorudan oluşan veri toplama aracı, 

Türkiye genelinde online anket tekniği ile (İBBS) 

Düzey 1 bölgesinde devlet okulunda çalışan 14 

bin 943 öğretmene uygulanmıştır. 

Türkiye’de uzaktan eğitim sürecinde teknolojik 

imkânları yetersiz olduğu için öğrenciler ders-

lere bağlanamadığını ya da dersleri takip ede-

mediğini dile getirmiştir. Millî Eğitim Bakanlı-

ğı’nın verilerine göre öğrencilerin üçte ikisi canlı 

dersleri takip edememiş, dersleri takip edenle-

rin üçte ikisi ise cep telefonuyla dersleri takip 

edebilmiştir. Dersleri yeterince takip edemeyen 

çocukların okulla bağları azalmakta ve ciddi bir 

öğrenme kaybı yaşanmaktadır. 

Türkiye, salgın sürecinde, TRT ile iş birliği yapa-

rak uzaktan eğitim materyalleri hazırlamış, Mobil 
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Okulları açmak ve okulların açık kalmasını sağ-

lamak, öğrencilerin daha fazla kayıp yaşaması-

nı önler. Ortada bir yılını kaybetmiş milyonlarca 

öğrencinin olduğu dikkate alındığında öğrenme 

kaybıyla mücadele için günü kurtarmak yeri-

ne, proaktif ve etkin stratejiler geliştirilmelidir. 

Öğrencilerin öğrenme kaybını gidermek için 

elimizde sihirli bir değnek bulunmamaktadır. 

Bunun yerine, iyi bir planlamaya, yoğun çalış-

maya ve motivasyona ihtiyaç vardır. Öğrenme 

kaybını tespit çalışmalarına ivedilikle başlan-

malıdır. Öğrenme kaybını gidermek için millî bir 

seferberlik başlatılmalıdır. Öncelikle öğrencile-

rin öğrenme kaybı düzeyi en kısa sürede tespit 

edilmelidir. Tüm öğrencilere yönelik yapılacak 

öğrenme kaybını tespit etme çalışmaları, telafi 

eğitim programlarının içeriği, süresi, uygulaması 

ve yöntemi gibi birçok kritik husus ile ilgili temel 

verileri sunacaktır. Öğrenme kaybını tespit etme 

çalışmalarının en kısa sürede başlaması bir zo-

runluluktur. 

Öğretmenlerin büyük çoğunluğu farklı zaman 

dilimini ve yöntemini önerse de öğrencilerin öğ-

renme kayıplarını telafi etmek için bir çalışma 

yapılması gerektiğini ifade etmiştir. Farklı ülke-

lerde öğrenme kayıplarını gidermek için yapılan 

uygulamalar dikkate alınarak, online telafi eği-

timi programı bir an önce başlatılmalıdır. Bilgi, 

öğrencisinin herhangi bir uzaktan öğretim etkin-

liğine katılmadığını kaydetmiştir. Öğrencilerinin 

yüzde 70’inden fazlasının herhangi bir uzaktan 

öğretim etkinliğine katılmadığını ifade edenle-

rin oranı ise yüzde 15’tir. Katılımcı öğretmenlere 

göre öğrencilerin dersleri düzenli takip etme-

mesinin nedenleri şu şekildedir: Öğrencilerin 

uzaktan eğitim sürecinin uzaması sebebiyle cid-

di motivasyon kaybı içinde olması (yüzde 57,5), 

ebeveynlerinin çocuklara dijital öğrenme orta-

mında yardımcı olamaması (yüzde 44,6),ailele-

rin çocuklara yeterince destek olmaması (yüzde 

40,2), sınav ya da not gibi ölçme değerlendir-

menin yapılmaması (yüzde 38,0), öğrencilerin 

akranlarından uzak olmasıyla sosyal ve psikolo-

jik olarak olumsuz etkilenmesi (yüzde 36,6), ai-

lesinin çalışması sebebiyle destek eksikliği (yüz-

de 29,9), sessiz çalışma ve öğrenme ortamının 

olmaması (yüzde 26,7). 

Öneriler 

Çocukların fiziki ve zihinsel olarak daha sağlıklı 

ve refah içinde büyümelerini sağlamak için, ak-

ranları ile birlikte okul ve sınıf ortamında olma-

ları önemlidir. Bunun için gerekli tüm sağlık ve 

güvenlik önlemleri alınmalı ve en temel politik 

öncelik olarak okulların yüz yüze eğitime devam 

etmesi sağlanmalıdır. 

Öğretmenleri ve diğer okul personelini aşılamak, 

okulları güvenli bir şekilde açmak için önemlidir. 

Eğitim çalışanlarını öncelikli olarak aşılamanın 

enfeksiyon riskini sadece onlar için değil, top-

lumun tüm kesimleri için azaltacağı da dikkate 

alınmalıdır. Eğitim çalışanlarının bir an önce aşı-

lanması, yüz yüze eğitimin yeniden normalleş-

mesinin yanı sıra, bir yıldır okuldan uzak kalan 

öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duydukları eği-

timin sosyalleştirme işlevinin geri dönüşüne en 

fazla katkıda bulunacak kritik bir karar olacaktır. 
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gulamasında olmazsa olmaz temel kazanımları 

içeren bir müfredat planlaması yapılmalıdır. 

Salgın sürecinde eşitsizlikler daha da derinleş-

miş, sosyo-ekonomik düzeye göre öğrenciler 

arasındaki farklılık daha da artmıştır. Her öğren-

ciye kaliteli eğitim sunmak ve eşitsizlikleri azalt-

mak için paydaşların katılımıyla köklü, kalıcı ve 

etkin bir reform programı geliştirilmelidir. 

beceri ve öğrenme kaybı düzeyi göz önünde bu-

lundurularak, okul, ilçe hatta şehir olarak benzer 

düzeyde olanların katılacağı telafi programları 

düzenlenmelidir. Benzer bir yöntem ile benzer 

bilgi, beceri ve öğrenme kaybı düzeyine sahip 

öğrencilerin aynı okulda ya da yakın okullarda 

telafi programlarına katılması sağlanmalıdır. 

Öğrenme kaybı yaşayan öğrencilerin mevcut 

müfredatı takip etmesi makul değildir. Telafi uy-

da hem araştırma görevlilerinin deneyimlerine 

odaklanılması sebebiyle nitel yöntem hem de 

problemlerin genel haritasını oluşturabilmek 

amacıyla nicel yöntem kullanılmıştır. Nicel ve-

rilerin toplanması için, Türkiye’de 2020-2021 

eğitim-öğretim yılında devlet ve vakıf üniver-

sitelerinin çeşitli fakülte ve enstitülerinde 50/d 

kapsamında görev yapan 1122 araştırma görev-

lisiyle görüşülmüştür. Böylece mevcut durumla 

ilgili ülke geneline yönelik daha kapsayıcı betim-

lemeler yapılmıştır. Nitel verilerin toplanmasın-

da ise Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde görev 

yapan ve eğitim gören toplam yedi katılımcıyla 

görüşülmüştür. Çalışmanın nicel verileri, 50/d 

kapsamında görev yapan araştırma görevlileri-

ne araştırmacılar tarafından geliştirilen ‘Kişisel 

Bilgi Formu’ ve ‘50/d Kapsamında Görev Yapan 

Araştırma Görevlilerinin Sorunları Anketi’ Goog-

le Forma aktarılıp uygulanarak toplanmıştır. 

‘Güvencesiz Meslek, Belirsiz Gelecek: 
50/d’ raporu 

27/04/2021 

Eğitim-Bir-Sen, Genç Memur-Sen ve Genç Aka-

demisyenler Birliği’nin katkılarıyla “Güvencesiz 

Meslek, Belirsiz Gelecek: 50/d, Tespit ve Öne-

riler’ başlıklı bir rapor hazırladı. Genel Sekreter 

Latif Selvi’nin detaylarını açıkladığı raporda, 

50/d maddesine göre atanıp da yüksek lisans 

eğitimlerini tamamlayanların, doktora eğitimine 

altı ay içinde başlamaları kanuni zorunluluk hâli-

ne getirilmiş, altı ay içinde eğitime hangi neden-

le olursa olsun başlayamayanların kurumlarıyla 

ilişiklerinin kesileceği ifade edilmiştir. 

50/d kapsamında görev yapan araştırma gö-

revlilerinin sorunlarını belirlemek amacıyla kar-

ma yöntem kullanılmıştır. Araştırma kapsamın-
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Doktora sürecini kadrosunun bulunduğu üniver-

site bünyesinde tamamlayan 50/d araştırma gö-

revlilerinin, kadrolarının bulunduğu üniversite-

lerde öğretim üyeliğine atanması hâlinde norm 

kadro kısıtlaması haricinde bırakılması gerek-

mektedir. 

Araştırma görevlilerinin 50/d maddesi kapsa-

mında atama sürelerinin yenilenmesi objektif, 

somut, açık, net ve denetlenebilir kurallara bağ-

lanmalı; yeniden atanmama işlemlerinin gerek-

çelerinin haklı, somut, net ve hukuki denetime 

açık bir hâlde ortaya konulma zorunluluğu ge-

tirilmelidir. 

Türkiye’nin mevcut öğretim üyesi açığının, daha 

önce hazırlamış olduğumuz Yükseköğretime Ba-

kış raporunda 82 bin 551 olduğunu hesaplamış-

tık. Bu açığın kapatılması önem arz etmektedir. 

Yükseköğretimde mezuniyet sayısının başarı 

olarak addedilmesinin yanında mezuniyet süresi 

de dikkate değer bir değişkendir. Mezuniyet sü-

recinin uzatılmasının en önemli sebebi, araştır-

ma görevlilerinin ilişiği kesilme durumu nedeniy-

le yaşadığı geçim ve gelecek kaygısıdır. Bu du-

rumun kamu kaynağının etkin kullanılmamasına 

yol açtığı aşikârdır. Söz konusu 50/d’li araştırma 

görevlilerinin özlük hakları noktasında olumlu 

yönde yapılacak bir değişim, zaman ve kaynak 

israfı açısından kayda değer bir sorunu ortadan 

kaldıracaktır. 

Yüzde 91,8’i doktora sonrasında işsiz kalma 

kaygısı taşıyor

Katılımcıların yüzde 91,8’i doktora sonrasında iş-

siz kalma kaygısı taşıyor. Katılımcıların bu nokta-

da 50/d kapsamında görev yapmaları nedeniyle 

evlilik, aile kurma, çocuk sahibi olma gibi husus-

larda da karar alma noktasında problem yaşa-

dıkları görülmektedir. Ayrıca katılımcıların yüzde 

86,1’i doktora sonrasında işsiz kalma kaygısın-

dan dolayı akademik çalışmalarına odaklanama-

dıklarını ifade etmiştir. Katılımcıların yarısından 

fazlası 50/d kapsamında görev yaptıkları için 

kendilerini ikinci sınıf araştırma görevlisi olarak 

görmektedir. Katılımcıların yüzde 93,2 gibi bü-

yük çoğunluğunun belirttiği görüşe göre 50/d’li 

araştırma görevlilerinin doktora sonrasında 33/a 

kapsamında Doktor Araştırma Görevlisi olarak 

devam etmek istediği anlaşılmaktadır. Veriler-

den anlaşıldığı üzere 50/d’li araştırma görevlile-

rinin 33/a kadrosunu performansa dayalı kadro-

ya göre oldukça yüksek bir yüzdeyle talep ettiği 

görülmektedir. 

Öneriler 

2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca 

atanmış araştırma görevlilerinin görev tanımları-

nın yapılması, görev tanımı haricinde iş verilme-

mesi yönünde düzenleme yapılmalıdır. 

2547 sayılı Kanun kapsamında araştırma görev-

lilerinin ilk atamalarının 50/d kadrolarına ger-

çekleştirilmesi hem iş güvencesinden yoksun bir 

çalışma ilişkisi kurulmasına neden olmakta hem 

de 50/d maddesinin amaç ve işlevine ters düş-

mektedir. Dolayısıyla iş güvencesinden yoksun 

50/d kadrosunun neden olduğu belirsiz gelece-

ği ortadan kaldıracak ve geleceğin bilim insanla-

rının yetiştirilmesi adına tahsis edilen araştırma 

görevliliği kadrosunun öngörülebilir bir gelecek 

sunmasını sağlayacak bir kadro sisteminin tesisi 

bilimsel gelişim açısında önem arz etmektedir. 
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boyuta ulaşan yükseköğretim kurumlarında ve-

rilen hizmetin kalitesi ve uluslararası arenada 

rekabet edebilme noktasında beklenenin veri-

lememesi, üniversite yönetiminde yetkilerin tek 

bir makamda temerküz etmesi ve bu yetkinin 

keyfî kullanımını önleyecek mekanizmanın mev-

cut olmaması, akademik yükseltme sisteminin 

objektif kıstaslardan yoksun, değişken ve keyfî 

tutumlara açık olması, araştırmacı ve öğretim 

üyesi yetiştirme sisteminin istenilen seviyeye çı-

karılamaması, üniversitelerin çoğunlukla içinde 

bulundukları toplumdan kopuk, toplumun so-

runlarına duyarsız olması ve toplumsal dinamik-

leri izleyememesi, üniversitelerin sanayi ve tica-

ret dünyasıyla geliştirilmesi gerekenler başta ol-

mak üzere uluslararası rekabet ve kalkınma için 

gerekli yerel ve küresel iş birliklerinin istenilen 

seviyede tesis edilememesi gibi sorunlar çözüm 

beklemektedir. 

Öneriler 

Yükseköğretim alanında yapılan reform çalışma-

larında, üniversiteleri oluşturan bileşenlerin yö-

nelimleri ve küresel eğilimler dikkate alınmalıdır.

Yükseköğretim kurumlarının yönetiminde yetki-

lerin tek bir makamda temerküz etmesini ve her 

türden yetkinin keyfî kullanımını önleyecek me-

‘Yükseköğretimde Değişim ve   
Dönüşüm Beklentileri’ raporu

09/06/2021 

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi 

(EBSAM) “Yükseköğretimde Değişim ve Dö-

nüşüm Beklentileri-Öneriler” raporu hazırladı. 

Genel Başkan Ali Yalçın’ın açıkladığı raporda, 

nitelikli bir eğitim için, eğitimin problemlerinin 

çözüme kavuşturulması ve buna imkân sağlaya-

cak bir hukuki düzenlemenin yapılması gerektiği 

vurgulandı. 

2021 yılı itibarıyla Türkiye’de 129’u devlet üni-

versitesi, 74’ü vakıf üniversitesi, 4’ü vakıf mes-

lek yüksekokulu olmak üzere, toplam 207 yük-

seköğretim kurumu; üniversitelerde 179 bin 685 

öğretim elemanı ve sadece devlet üniversite-

lerinde 7 milyon 595 bin 918 üniversite öğren-

cisi bulunmaktadır. Yükseköğretim sistemi son 

yıllarda niceliksel anlamda gerçekleştirilen ge-

lişmelere rağmen halen nitelik ve içerik yönüy-

le istenilen seviyede değildir. Yoğun ve süratle 

artan yükseköğretim talebinin karşılanmasında 

yükseköğretim hizmet arzının yetersiz kalması, 

üniversite çalışanlarının kaliteli hizmet sunabil-

mek için yeterli güvenceye sahip olamaması, 

günümüz dünyasında artık ihmal edilemeyecek 



ARAŞTIRMA VE RAPORLAR 470 | 471

köğretimde birlikte yönetim ilkesi benimsenme-

li, üniversitelerin bilimsel ve akademik özerkliği 

artırılmalı, akademik özgürlükler genişletilmeli, 

öğretim elemanlarına iş güvencesi sağlanmalı, 

araştırma altyapısı güçlendirilmeli, uluslararası 

öğrenci ve araştırmacılar için cazip finansal şart-

lar oluşturulmalıdır. 

Yükseköğretim çalışanlarının beklentilerine ce-

vap verebilen, çalışma ortamının verimliliğini 

daha da artıracak düzenlemeler kaçınılmazdır. 

Ülkemizin toplumsal ve küresel ölçekte ihtiyaç-

larına ve hedeflerine ek olarak, yükseköğretim 

kurumlarının hedef ve ihtiyaçları gözetilerek 

akademisyen yetiştirmeye önem verilmeli, aka-

demisyen sayısı artırılmalıdır. 

Araştırma faaliyetlerinin daha rahat ve verimli 

şekilde üretilebilmesi için akademisyen başına 

düşen öğrenci sayısı, haftalık ders sayısı azaltıl-

malı; akademisyenlerin araştırma yapmaları ve 

bunların sonuçlarını nitelikli yayınlara dönüştü-

rebilmelerini sağlayacak ortamlar oluşturulmalı 

ve bu çalışmalar yapısal olarak teşvik edilmelidir. 

Eğitim faaliyetlerinin planlanması ve müfredat 

tasarımları iç ve dış paydaşların görüş ve beklen-

tilerini, kurumun, bölgenin ve ülkenin hedeflerini 

gözetecek, uluslararası gelişmelerde faydalana-

cak biçimde katılımcı süreçlerle belirlenmelidir. 

Akademik Teşvik Yönetmeliği yeniden ele alın-

malı, her türlü akademik faaliyet, üniversitede 

gerçekleştirilen her türlü faaliyet ile bunlara yar-

dımcı faaliyetler de teşvike esas puanlamaya dâ-

hil edilmelidir. 

2547 sayılı Kanun’un 13/b-4 maddesinin keyfî, 

sınırsız, ölçüsüz ve amacı dışında kullanımı ön-

lenmeli, denetim altına alınmalıdır. 

kanizmaları tesis edecek; akademik yükseltme 

sistemini evrensel kabul gören objektif, nesnel 

ve ölçülebilir kıstaslara bağlayacak; araştırmacı 

ve öğretim üyesi yetiştirme sisteminin ana hat-

larını yükseköğretim politikaları doğrultusunda 

düzenleyecek, yükseköğretim çalışanlarının her 

türlü karar mekanizmasında yer almalarını sağ-

layacak nitelikte yeni bir yükseköğretim kanunu 

hayata geçirilmelidir. 

Yükseköğretimin merkezî örgütlenmesi ve yük-

seköğretim üst kuruluşu modeli olarak, üniver-

sitelerin misyon ve hedef belirleme süreçlerini 

izleyecek ve program önerilerini ülke ihtiyaçla-

rı açısından değerlendirecek, önerilerde bulu-

nacak, yükseköğretim kalitesinin artırılmasına 

odaklanacak, diğer yandan da idari süreçler ve 

personel yönetiminde uygulama birliğinin sağ-

lanması, eşitlik, adalet ve hakkaniyetin tesisi için 

bir üst yapı tasarlanmalıdır. 

Türkiye’nin bilim dünyası içindeki konumunun 

yükseltilmesi, özgün ve nitelikli akademik bilgi-

nin üretilmesi, katma değer üreten araştırma ve 

geliştirme süreçlerinin içselleştirilmesiyle müm-

kündür. 

Türkiye’deki üniversitelerin kalitesini artırmak 

için kaliteli uluslararası öğretim üyesi ve araştır-

macı sayısı artırılmalıdır; bu çerçevede, yükse-
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ÖSYM tarafından tüm yükseköğretim kurumları-

nı bağlayıcı şekilde her yıl merkezî görevde yük-

selme ve unvan değişikliği sınavları yapılmalıdır. 

Döner sermaye ödemelerinden üniversite idari 

personelinin de faydalandırılması sağlanmalıdır.  

‘Yükseköğretime Bakış 2021’ raporu 

24/11/2021 

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi 

(EBSAM) tarafından hazırlanan Yükseköğretime 

Bakış 2021: İzleme ve Değerlendirme raporu-

muzu açıkladık. Rapora göre Türkiye, 2013 yı-

lından 2019 yılına 25 yaşın altındakiler için lise 

mezuniyet oranını yüzde 16 puan artırmasına 

rağmen, 25 yaş altı lise mezuniyet oranı yüzde 

76 ile OECD ülkeleri ortalamasından (yüzde 80) 

hâlâ düşüktür. Bu hızlı artışa ve ortaöğretimin 

zorunlu olmasına rağmen, 2019 yılında 25 yaşın 

altındaki her dört kişiden birinin liseden mezun 

olamamış olması, istenilen başarının hâlâ sağla-

namadığını göstermektedir. 

2021 yılında ÖSYS’ye başvuran aday sayısı (2 

milyon 607 bin 903), son on yıldaki en yüksek 

aday sayısı iken, yerleşen aday sayısı (815 bin 

375) ise son on yıldaki en düşük yerleşen aday 

Akademik personel için getirilen norm kad-

ro uygulaması yeniden masaya yatırılmalı;                            

ülkemizin öğretim elemanı açığı gözetilerek is-

tihdamı kısıtlayan değil, istihdam artışı sağlayan 

bir gözle ele alınmalıdır. 

Akademik personelin daha fazla bilimsel çalış-

ma yürütebilmesi için ücretlerinde artış yapıla-

rak, girmek zorunda oldukları ders yükü ve ders 

saati azaltılmalıdır. 

2547 sayılı Kanun’un 33/a ve 50/d maddesi kap-

samında çalışan araştırma görevlileri iş güven-

cesine kavuşturulmalı; doktora eğitimini tamam-

layanlar doktor öğretim üyesi, doçent unvanını 

alanlar doçentlik kadrolarına atanmalıdır. 

Doçentlik unvanını almasına rağmen doçent 

kadrolarına atanamayanlara ‘kadrolu doçentler’ 

için öngörülen ek gösterge oranları uygulanmalı, 

kadro ihdası yapılmalıdır. 

Yükseköğretimde hedeflenen seviyeye ulaşıl-

ması, idari personelin talep ve ihtiyaçlarına ce-

vap verilmesiyle, sorunlarının çözülmesiyle, aynı 

zamanda nitelik ve becerilerinin artırılmasıyla 

mümkündür. 

Geliştirme ödeneğinde akademik ve idari perso-

nel ayrımı yapılmamalı, idari kadrolarda çalışan-

lara da geliştirme ödeneği verilmelidir. 

Üniversitelerde, idari personelin yer değiştirme-

lerinde muvafakat uygulaması yerine üniversite-

ler arası merkezî atama ve yer değiştirme hakkı 

verilmelidir. 

Üniversiteler başta olmak üzere kamuda çalışan 

tüm sözleşmeli personel kadroya geçirilmeli; 

sözleşmelilikten kadroya geçen personelin daha 

önce geçici veya daimî işçi statüsünde geçen 

süreleri memuriyet hizmet süresine sayılmalıdır. 
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Öneriler 

Yükseköğretimde mevcut veya yeni açılacak 

hem programlara hem de programların konten-

jan sayılarına ilişkin kararlar, arz-talep dengesi, iş 

gücü piyasasının ihtiyaçları, istihdam imkânları, 

ülkenin kalkınma hedefleri ve toplumsal ihtiyaç-

lar gözetilerek ileride ihtiyaç duyulması muhte-

mel alanlar da dikkate alınarak verilmelidir. 

Türkiye yükseköğretim sisteminin daha nitelikli 

büyümesi için açık öğretimin payının azaltılması 

yönünde politikalara ihtiyaç vardır. 

Türkiye 2010 yılından 2020’ye kadar, 25-34 yaş 

arası yükseköğretim mezunu oranını yüzde 18 

puan artırarak OECD ülkeleri arasında en yüksek 

artışı sağlamıştır. Buna karşın Türkiye’nin 25-34 

yaş arası yükseköğretim mezunu oranı (yüzde 

35) hâlâ OECD ülkeleri ortalamasından (yüzde 

45) düşüktür. Bu veriler doğrultusunda, yükse-

köğretim sisteminden yıllık mezun sayılarının 

artırılmasına yönelik uygun politikalar geliştiril-

melidir. 

Türkiye, 25-64 yaş arası yükseköğretim ön li-

sans, lisans ve lisansüstü mezunlarının istihdam 

oranları bakımından neredeyse hem OECD ülke-

leri ortalamalarının altında hem de OECD ülkele-

ri arasında son sıralarda yer almaktadır. Türkiye, 

yükseköğretim mezunlarının istihdam oranla-

rının artırılmasına yönelik mevcut politikalarını 

gözden geçirerek işsizlik oranlarını düşürücü 

politikalar geliştirmelidir. 

Yükseköğretimdeki personel ihtiyacı göz önün-

de bulundurulduğunda öğretim görevlisi kadro-

larının cazip hâle getirilmesi gerekmektedir. Hâ-

lihazırda uygulanan politikalar yeniden gözden 

geçirilmeli, 50/d kapsamında çalışan araştırma 

görevlilerinin doktora eğitimlerini tamamladık-

tan sonra kadroya geçiş imkânları sağlanmalı ve 

bu konudaki problem alanları da çözülmeye ça-

lışılmalıdır. 

sayısıdır. 2021 yılında lise son sınıfta üniversi-

te giriş sınavına başvuran her dört öğrenciden 

biri bir yükseköğretim programına yerleşmiştir. 

Akademik bilgileri diğerlerine göre daha taze ol-

masına rağmen liseden yeni mezun olan ve üni-

versite giriş sınavına başvuran her dört kişiden 

üçünün bir üniversiteye yerleşememesi, üzerin-

de düşünülmesi gereken bir konudur. 

2020/21 öğretim yılında yükseköğretimde yeni 

kayıt yaptıran öğrenci sayısı ön lisans düzeyinde 

793 bin 166, lisans düzeyinde 816 bin 747, top-

lamda ise 1 milyon 609 bin 913’tür. Devlet yük-

seköğretim kurumlarında yüz yüze yeni kayıt 

öğrenci sayısı 715 bin 236 iken, açık öğretimde 

bu yeni kayıt sayısı 733 bin 11’dir. Dahası, son beş 

yıldır açık öğretimdeki toplam öğrenci sayısı, 

devlet yükseköğretim kurumlarındaki toplam 

öğrenci sayısından daha fazla olup bu fark her 

yıl artarak devam etmektedir. 

2011 yılında 27 bin 489 olan yüksek lisans mezun 

sayısı, 2012 yılı hariç, 2019 yılına kadar sürekli ar-

tarak 86 bin 251 olmuş, 2020 yılında ise 60 bin 

828’e gerilemiştir. Doktora düzeyinde mezun sa-

yısı ise 2011 yılında 4 bin 617 iken, 2019 yılında 

8 bin 69’a kadar yükselmiş, 2020 yılında 7 bin 

598’e düşmüştür. Yıllar itibarıyla genellikle artış 

eğiliminde olan doktora mezun sayısında 2020 

yılında bir önceki yıla göre çok sert bir düşüş 

gerçekleşmiştir. 

1991 yılında 28 olan devlet yükseköğretim ku-

rumu sayısı 2021 yılında 207’ye ulaşmıştır. Yük-

seköğretim kurumu başına düşen ortalama öğ-

renci sayısı devlet yükseköğretim kurumlarında 

25 bin 487 iken, vakıf ve vakıf MYO’larda 8 bin 

378’dir. 2019 yılında OECD ülkelerinde yükse-

köğretimde öğretim elemanı başına düşen orta-

lama öğrenci sayısı 15 iken, Türkiye’de bu oran 

23’tür. Bu durum, Türkiye’deki öğretim elemanı 

açığını da ortaya koymaktadır. 
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İkili eğitim sonlandırılmalı, tüm öğrencilere 

öğle yemeği hizmeti verilmelidir 

Dezavantajlı öğrencileri ve ailelerini destekleyen 

politika ve programlar daha fazla geliştirilme-

lidir. Dezavantajlı öğrencilerin eğitimsel kaza-

nımlarının ilerleme düzeyleri izlenmeli ve telafi 

eğitimleri ile bu öğrenciler desteklenmelidir. İkili 

eğitim ve birleştirilmiş sınıflarda eğitim-öğretim 

yapılmamalı; ikili eğitim tamamen sonlandırıl-

malı, ayrıca tüm öğrencilere öğle yemeği hizme-

ti verilmelidir. Temel eğitimden ortaöğretime ka-

demeler arası geçişte uygulanan sınavların sis-

tem üzerinde oluşturduğu baskı sona erdirilme-

lidir. Okullararası başarı farklılığı en az seviyeye 

indirilerek ortaöğretim, yükseköğretime geçişte 

bir ara kademe olarak görülmemeli, gençlerin 

bireysel gelişimine ve beklentilerine cevap vere-

cek şekilde düzenlenmelidir. 

Mesleki rehberlik ve yönlendirme sistemi  

oluşturulmalıdır 

Mesleki ve teknik eğitimin iyileştirilmesine atfe-

dilen öneme rağmen Türkiye’de mesleki ve tek-

nik eğitim sistemi kronikleşmiş köklü yapısal so-

runları barındırmaktadır. Öne çıkan temel sorun 

alanları; müfredatının güncellenmesi, sektörün 

ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiş-

tirilmesi, mezunların kendi alanlarında istihdam 

edilmesinin sağlanması, mesleki ve teknik eğitim 

kurumların cazibesinin artırılması ve öğrenciler 

için mesleki rehberlik, tanıtım ve yönlendirme 

çalışmalarının etkin bir şekilde yapılması, öğret-

menlerin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerinin 

sağlanmasıdır. Öğrencilerin doğuştan sahip ol-

dukları yeteneklerin tespitine ve geliştirilmesine, 

ilgi ve istihdamına uygun mesleklere erken yaşta 

yönlendirilmesine imkân veren bir mesleki reh-

berlik ve yönlendirme sistemi oluşturulmalıdır. 

‘20. Millî Eğitim Şûrası    
Görüş ve Öneriler’ raporu 

25/11/2021

‘20. Millî Eğitim Şûrası Görüş ve Öneriler’ ra-

porumuzu açıkladık. Genel Başkan Ali Yalçın’ın 

detaylarını açıkladığı rapora göre Türkiye’de 

öğrenci başarısındaki farklılaşmanın yüzde 19’u 

doğrudan öğrenciler arasındaki ekonomik, sos-

yal ve kültürel statü farklarıyla açıklanmakta-

dır. Bu durum, Macaristan ve Belçika’dan sonra 

OECD ülkeleri arasındaki en yüksek değerdir. 

PISA verileri baz alınarak yapılan bir değerlen-

dirmede, ülkelerdeki okullar, öğrencilerin eko-

nomik, sosyal ve kültürel statü değerlerine göre 

üçe ayrılmıştır. Bunlar; avantajlı okullar, dezavan-

tajlı okullar ve karışık okullardır. Türkiye’de öğ-

rencilerin yüzde 31’i avantajlı, yüzde 34’ü karışık, 

yüzde 35’i ise dezavantajlı okullara gitmektedir. 

En alt çeyrekte bulunan öğrencilerin yüzde 64’ü 

dezavantajlı okullara, yalnızca yüzde 7’si avan-

tajlı okullara gidebilmektedir. Ayrıca, hem sos-

yo-ekonomik köken hem de başarı açısından 

birbirine uzak durumdaki öğrencilerin bir arada 

bulunduğu karışık okulların sistem içindeki ağır-

lığının en az olduğu dört OECD ülkesinden biri 

Türkiye’dir. 
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Süreklilik sağlayan eğitim politikalarının  

üretilmesine gayret edilmelidir 

Hata ve sorunları ortadan kaldırmak, modelin 

eskimiş, bozulmuş olan yanlarını düzeltmek ve 

daha verimli bir kamu hizmeti sunmak için ge-

rekli değişim çabaları hiçbir şekilde askıya alın-

mamalıdır. Eğitimin kalitesi, eşitlik, hakkaniyet, 

eğitimin finansmanı, öğretmen niteliğinin artırıl-

ması, okuldaki öğrenme süreçleri ve okulların li-

yakat ilkesine göre daha etkili nasıl yönetilebile-

ceği konularında sistemli yaklaşımlarla; eğitimde 

kararlılık, tutarlılık, bütünlük, süreklilik sağlayan 

ve kamu yararını hedefleyen politikaların üretil-

mesine gayret edilmelidir. Şûrada gündeme ge-

lecek teklifler ve yapılacak analizler; öğretmen-

lerin, eğitim yöneticilerinin, öğrencilerin ve mil-

letimizin zihin dünyasında yeni ufuklar açmalıdır.  

‘Eğitime Bakış 2021’ raporu 

30/12/2021

Eğitimin mevcut durumunu ortaya koymak ama-

cıyla yayımladığımız ‘Eğitime Bakış 2021: İzleme 

ve Değerlendirme’ raporu ile sistematik olarak 

Türkiye eğitim sistemini çeşitli göstergelerle ve-

riye dayalı olarak izledik ve değerlendirdik. Ra-

por, eğitime erişim ve katılım, eğitimin çıktıları, 

öğretmenler ve okul müdürleri, eğitim-öğretim 

Öğretmenlik Meslek Kanunu bir an önce  

çıkarılmalıdır 

Öğretmenlerin mesleki statü, sosyal itibar, mes-

lek etik kuralları ve mesleki dayanışma gibi ko-

nularda gelişme kaydetmesi için Öğretmenlik 

Meslek Kanunu çıkarılmalıdır. Öğretmenlere 

yüksek statülü bir meslek iklimi sunulmalıdır. 

Öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyacının nite-

likli eğitimlerle karşılanması için hizmet içi eği-

tim faaliyetlerine daha fazla kaynak ayrılmalı ve 

hizmet içi eğitimlerde alternatif modeller be-

nimsenmelidir. Öğretmen niteliğini artırmak için 

yapılan girişimler sadece hizmet öncesi (eğitim 

fakülteleri eğitimi) ile sınırlı kalmamalı; hizmet 

içindeki öğretmenlerin niteliklerini artırmaya 

yönelik çalışmalar da sürdürülmeli ve desteklen-

melidir. 

Okul yöneticiliğine profesyonel bir meslek 

olduğu bilinciyle bakılmalıdır 

Okul yöneticiliğine ikinci görev olarak değil, li-

yakat ve uzmanlık gerektiren, yetki-sorumluluk 

dengesi sağlanmış profesyonel bir meslek oldu-

ğu bilinciyle bakılmalıdır. Öğretmenin niteliğine 

katkıda bulunan, okuldaki birikimine ve başarıla-

rına yoğunlaşan, öğretmenin özellikle dezavan-

tajlı öğrencilere sunduğu katkıyı ölçebilen ve ba-

şarılı öğretmenlerin ödüllendirileceği bir kariyer 

basamağı modeli özenle inşa edilmelidir. İstih-

damda güçlük çekilen dezavantajlı bölgelerde 

öğretmenlerin istihdamı için ilave özlük hakları 

ekseninde teşvik sağlanmalıdır. 

Ücretli öğretmenlik uygulaması en kısa sürede 

terk edilmelidir 

Eğitimin kalitesini ve verimliliğini düşüren ücret-

li öğretmenlik uygulaması en kısa sürede terk 

edilmeli ve öğretmenlik mesleği içinde bir istih-

dam türü hâline gelmesinin önüne geçilmelidir. 
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demesi zorunlu olmasına rağmen lise mezunu 

olma oranlarının özellikle de erkeklerin mezun 

olma oranının düşük olmasının nedenleri araş-

tırılmalıdır. Kaynakların daha verimli kullanılma-

sı ve mezun olamayan veya okul terkine giden 

gençler için gerekli olan politika değişiklikleri 

yapılmalıdır. 

TIMSS 2019 sonuçlarına göre Türkiye yıllar itiba-

rıyla sürekli olarak puanını artırmıştır. Fakat böl-

geler arasındaki puanlar aşırı derecede farklılık 

göstermekte, bu da eğitimsel eşitsizliklerin varlı-

ğına işaret etmektedir. Bölgeler arasında eğitim-

de fırsat eşitliğini sağlayacak yapıcı politikalar 

geliştirilmelidir. 

-Son beş yıllık periyotta hem genel hem de lise 

dengi mesleki okul mezunlarının istihdam oran-

ları azalırken, işsizlik oranlarında artış yaşanmak-

tadır. Buna ilaveten Türkiye’nin (yüzde 32) 18-24 

yaş arası ne eğitimde ne istihdamda olan genç-

lerinin oranı OECD ülkeleri ortalamasının (yüz-

de 15) oldukça gerisinde kalarak Kolombiya’dan 

sonra son sıradadır. Ne eğitimde ne istihdamda 

olanların oranının bu denli yüksek oluşu oldukça 

kaygı vericidir. OECD ülkeleri ortalamasının al-

tında kalan Türkiye’nin bu noktada önemli po-

litikalar geliştirmesi ve uygulamaya geçirmesi 

gerekmektedir. 

-Türkiye’nin öğretmen ve sınıf başına düşen öğ-

renci sayıları OECD ortalamalarına yakındır. An-

cak illere göre öğretmen başına düşen öğrenci 

ve sınıf mevcudu sayıları birbirinden oldukça 

farklılaşmakta ve sistem içerisindeki eşitsizlikler 

devam etmektedir. Eğitim sistemimizin kronik 

problemlerinden biri olan bölgesel eşitsizliğin 

azaltılması için dezavantajlı bölgelere öncelik 

verilerek okul ve derslik yapılmalıdır. 

-Taşımalı eğitimde 1 milyon 200 bine yakın öğ-

renci bulunmaktadır. Öğrenciler evlerinden er-

ken saatlerde yola çıkarak okullara ulaşmakta 

ortamları ve finansman olmak üzere beş ana bö-

lümden meydana gelmektedir. 

5 yaş grubunda net okullaşma oranı geçen yıla 

göre yüzde 16,6 puan düşmüş ve yüzde 58,5 

olarak gerçekleşmiştir. 14-17 yaş grubunda ise 

net okullaşma oranı yüzde 90,76 olup erkeklerin 

okullaşma oranı (yüzde 91,01) kızların net okul-

laşma oranından (yüzde 90,49) biraz fazladır. 

Ortaöğretim kademesi zorunlu eğitim kapsa-

mında olmasına rağmen çoğu ilde hem kızların 

hem erkeklerin eğitimin dışında kalması, üzerin-

de düşünülmesi ve yeni politikaların üretilmesi 

gereken bir konudur. 17 yaş için net okullaşma 

oranı OECD ülkeleri ortalaması yüzde 90, Türki-

ye’de ise yüzde 82’dir. 

Türkiye’de eğitime yapılan kamu ve özel harca-

malar OECD ülkeleri ortalaması ile karşılaştırıldı-

ğında oldukça farklılaşmaktadır. Kamu harcama-

ları bakımından OECD ülkeleri ortalaması yüzde 

90 iken, Türkiye’nin kamu harcamaları ortala-

ması yüzde 73’tür. Özel harcamalar noktasın-

da ise OECD ülkeleri ortalaması yüzde 10 iken, 

Türkiye’nin özel harcamaları ortalaması yüzde 

29 ile OECD ortalamasının oldukça üzerindedir. 

Dahası, eğitim harcamaları arasında hane halkı 

harcama oranı (yüzde 14) en yüksek olan ülkeler 

arasındadır. 

Türkiye, öğrenci başına yaptığı harcama ile 

OECD ülkeleri arasında Meksika ve Kolombi-

ya’dan sonra en düşük harcama yapan üçüncü 

ülkedir. Öğrenci başına yapılan harcama OECD 

ülkeleri ortalaması 10 bin 454 dolar iken, Türki-

ye’de bu harcama 4 bin 707 dolardır. 

Öneriler

-OECD ülkelerinde lise kademesi zorunlu olma-

masına rağmen 25 yaş altı en az lise mezunu 

olma oranları bakımından yüzde 76 ile Türkiye 

son sıralarda yer almaktadır. Ortaöğretim ka-
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lüğü esas alınmalı; kademe ilerlemesinin durdu-

rulması cezası almış olmak adaylığa son verme 

şartları arasından çıkarılmalıdır. 

-Kariyer basamaklarında ilerleme, sadece öğ-

retmenlikteki hizmet süresi ile eğitim programı 

ve mesleki çalışmaya dayalı olarak tasarlanmalı; 

öğretmenlikte 8 yılını tamamlamış olanlar uz-

man öğretmenlik, 12 yılını tamamlamış olanlar 

başöğretmenlik unvanı alabilmelidir. 

-Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar uzman 

öğretmen unvanı için öngörülen eğitim progra-

mından, doktora eğitimini tamamlayanlar ise uz-

man öğretmen ve başöğretmen unvanı için ön-

görülen eğitim programından muaf tutulmalıdır. 

Öğretmenlikte en az 8 yıl hizmeti bulunanlardan 

doktora eğitimini tamamlayanlar başöğretmen 

unvanı alabilmelidir. 

-Öğretmen unvanlı kadrolarda bulunmakta iken, 

fiilen öğretmenlik yapmayanlar veya sonrasında 

öğretmen kadrosu dışındaki kadrolara atananla-

ra da uzman/başöğretmenlik için başvuru hakkı 

tanınmalıdır. 

-Eğitim kurumu müdürlüğü, eğitim kurumu mü-

dür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı öğ-

retmenliğin yanında ikinci görev kapsamında 

yürütülmeli; ancak dört yıl veya daha fazla süreli 

görevlendirmeler, özlük hakları, atama ve terfi 

yönünden şube müdürü kadrosunda geçirilmiş 

sürelerden sayılmalıdır. 

-Eğitim kurumu yöneticiliğine görevlendirilmek 

için Millî Eğitim Bakanlığı’nca yapılacak yazı-

lı sınavda başarılı olmak şartı aranması yeterli 

görülmeli; yazılı sınavda 100 üzerinden 60 ve 

üzerinde puan alanlar eğitim kurumu müdürü, 

müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı ola-

rak görevlendirilmek üzere başvuruda buluna-

bilmelidir. 

ve yolculukta geçen sürenin uzamasıyla çeşitli 

olumsuz durumlar ortaya çıkmaktadır. Öğrenci-

lerin evlerine en yakın yerlerde eğitim almalarına 

yönelik tedbirler alınmalıdır. 

-OECD ülkeleri ortalaması ile kıyaslandığında 

Türkiye’de öğrenci başına yapılan harcama ora-

nı oldukça düşüktür ve OECD ülkeleri arasında 

Türkiye son sırada yer almaktadır. Öğrenci başı-

na yapılan harcamalar artırılarak, OECD ülkeleri 

ortalamasına yükseltilmelidir. 

‘Öğretmenlik Meslek Kanunu   
Taslak Önerisi’ 

20/10/2022 

Öğretmenlik Meslek Kanunu Taslak Önerisi ha-

zırlayarak, Millî Eğitim Bakanlığı’na, TBMM Baş-

kanlığı’na, Meclis’te grubu bulunan partilerin yö-

neticilerine ilettik. Kanun taslağında şu öneriler 

yer almaktadır: 

-Öğretmenlik, “özel bir ihtisas mesleği” olarak 

ele alınmalı, resmî eğitim kurumları ile diğer 

kamu kurumlarında öğretmenlik, öğretmen kad-

ro unvanındaki kadrolu memurlar eliyle yürütül-

melidir. 

-Öğretmen kadrosuna yapılacak atamalarda, sa-

dece Kamu Personeli Seçme Sınavı puan üstün-
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ğına; eğitim kurumu müdürlerine yüzde 200, 

eğitim kurumu müdür başyardımcılarına yüzde 

185, eğitim kurumu müdür yardımcılarına yüzde 

175, öğretmenlere yüzde 150 oranlarının uygu-

lanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme 

yapılmalıdır. 

-Eğitim kurumu yöneticiliğine vekâleten veya 

geçici görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere, 

asaleten görevlendirmede Millî Eğitim Bakanlı-

ğı tarafından yapılacak yazılı sınava girebilme 

hakkını elde etmiş olması dâhil tüm şartları taşı-

maları kaydıyla, eğitim-öğretim tazminatı ve ek 

ödeme farkı, vekâleten veya geçici görevlendir-

me suretiyle göreve başlanıldığı tarihten itibaren 

ve bu görev fiilen yapıldığı sürece ödenmelidir. 

-Ek ders ücreti karşılığında yapılacak ders, ders 

niteliğinde veya ders dışı görevlendirmelerde, 

ders saati başına 200 gösterge rakamının devlet 

memurları için belirlenen aylık katsayısı ile çar-

pımından oluşan miktar üzerinden ödenmelidir. 

-Öğretim yılına hazırlık ödeneği, ek gösterge 

dâhil en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 

165’i oranında ödenmelidir. 

-Öğretmenlerin görev, hak, yetki ve sorumluluk-

ları mesleki özerklik ve akademik özgürlük ek-

seninde kurgulanarak ayrıntılı bir şekilde düzen-

lenmelidir. 

-Eğitim ve öğretim hizmeti sunumu esnasında 

veya verilen eğitim ve öğretim hizmetinden kay-

naklanan nedenlerle eğitim çalışanlarına karşı 

cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişilere yöne-

lik hapis cezası verilmesi; eğitim kurumlarında 

görev yapan personele karşı görevleri sırasında 

veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yarala-

ma suçu tutuklama nedeni varsayılan suçlardan 

sayılması; eğitim ve öğretim hizmetinin sunumu 

sırasında veya bu görevlerden dolayı eğitim ku-

rumlarında çalışan personele karşı işlenen suçlar 

sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmek-

-Eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendiri-

lenler, isteğe, mazeret durumuna veya hizmetin 

gereğine dayalı olarak unvanları üzerinde kal-

mak üzere il içinde veya iller arasında yer de-

ğiştirme suretiyle bir başka eğitim kurumuna 

görevlendirilebilmelidir. 

-Eğitim kurumu yöneticileri ile öğretmenlerin 

haftalık çalışma süresi 40 saat olmalı; eğitim ku-

rumlarının ve eğitim-öğretim hizmetlerinin özel-

likleri dikkate alınmak suretiyle haftalık 40 saati 

aşmamak üzere farklı çalışma süreleri tespit olu-

nabilmesinin yanı sıra ücret ödenmeksizin hafta-

lık 40 saati aşan çalıştırma veya görevlendirme 

yapılmamalıdır. 

-Eğitim kurumu yöneticileri ile öğretmenlere, 

1500 puan karşılığında yan ödeme yapılmalıdır. 

-Eğitim kurumu müdürlerine yüzde 200, eğitim 

kurumu müdür başyardımcılarına yüzde 185, 

eğitim kurumu müdür yardımcılarına yüzde 175, 

öğretmenlerden; 1 ve 2. derecelerden aylık alan-

lara yüzde 150, 3 ve 4. derecelerden aylık alan-

lara yüzde 125, diğer derecelerden aylık alanlara 

yüzde 100 oranında eğitim-öğretim tazminatı 

ödenmelidir. 

-Kalkınmada öncelikli yörelerde çalışan yönetici 

ve öğretmenlere; görev yapılan yere göre yüzde 

10 ila yüzde 90 arasında değişen oranlarda ilave 

tazminat ödenmelidir. 

-Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev ya-

panlardan fiilen eğitim kurumu yöneticiliği veya 

öğretmenlik yapıyor olmak ya da yapmış olmak 

kaydıyla, uzman öğretmen unvanını kazanmış 

olanlara yüzde 60, başöğretmen unvanını ka-

zanmış olanlara yüzde 120 oranında eğitim-öğ-

retim tazminatı ödenmelidir. 

-Eğitim kurumu yöneticileri ile öğretmenlere, ek 

gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylı-
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versitelerin akademik ve yenilikçilik performansı 

olmak üzere yedi bölümden oluşmaktadır. 

2022 yılında ÖSYS’ye başvuran aday sayısı 3 

milyon 234 bin 318, yerleşen aday sayısı ise 1 

milyon 5 bin 490 olmuştur. Başvuran aday sa-

yısındaki artışın temel nedeni, baraj puanları uy-

gulamasının kaldırılmasından kaynaklanmakta-

dır. Buna rağmen mevcut kontenjanlar, başvuran 

aday sayısındaki artışa oranla fazla artırılmamış-

tır. Arz-talep arasındaki fark, 2022 yılında daha 

da artmış bulunmaktadır. 

2021 yılında toplamda 148 bin 800 açık öğretim 

programı kontenjanı bulunurken, 2022 yılında 6 

bin 133 artışla açık öğretim programı kontenjanı 

154 bin 933 olmuştur. Bu kontenjanların yüzde 

74’ü ön lisans, yüzde 26’sı lisans kontenjanıdır. 

Türkiye, 25-34 yaş arası yükseköğretim mezunu 

oranını 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 

35’ten yüzde 40’a yükseltmiştir. Buna ilaveten 

son on yıllık süreç içerisinde 25-34 yaş arası 

yükseköğretim mezunu oranını en fazla artıran 

OECD ülkesidir ancak OECD ülkeleri ortalaması 

olan yüzde 47’nin hâlâ altındadır. 

25-34 yaş arası yükseköğretim mezunu ne eği-

timde ne istihdamda olanların (NEET) oranı ba-

kımından OECD ülkeleri ortalaması yüzde 16,1 

iken, bu oranın en yüksek olduğu ülke yüzde 

32,2 ile Türkiye’dir. 

te olan işlemler ve davalarda personelin talebi 

üzerine bakanlıkça hukukî yardım yapılması nok-

tasında düzenlemeler yapılmalıdır. 

-Özel öğretim kurumlarında çalışan eğitim kuru-

mu yöneticileri ile öğretmenlere ödenecek net 

aylık ücret ile ek ders ücreti, bu kişilerin dengi 

olan resmî okullarda görevli yönetici ve öğret-

menler için tespit edilen miktardan az olmama-

lıdır. 

-Millî Eğitim Bakanlığı dışındaki resmî kurumlar-

da görev yapan öğretmenlere de aranan şartları 

sağlamak kaydıyla uzman öğretmen ve başöğ-

retmen sertifikası düzenlenebilmelidir. 

-Sözleşmeli öğretmenler şartsız ve doğrudan 

öğretmen kadrolarına geçirilmeli ve sözleşme-

lilikte geçen süreleri hizmet sürelerinden sayıl-

malıdır. 

-Ücretli öğretmenlere ödenecek aylık net ücret 

tutarı, aylık net asgari ücretten az olmamalı; bu 

kişilerin sigorta prim ödeme gün sayıları aylık 30 

gün üzerinden hesaplanmalıdır. 

-Eğitim kurumu yöneticilerine ve öğretmenlere 

ilave bir derece verilmelidir. 

‘Yükseköğretime Bakış 2022’ raporu 

26/12/2022 

Altıncısını hazırladığımız Yükseköğretime Ba-

kış 2022: İzleme ve Değerlendirme Raporu ile 

hem Türkiye’deki güncel yükseköğretim siste-

mini hem de dünya örneklerini inceleyerek kar-

şılaştırmalı analizlerde bulunmaktayız. İçeriği ve 

metodolojisi ile yükseköğretimde yaşanan deği-

şimlerin süreç analizlerini ve sonuç gözlemlerini 

yansıtan bir perspektifle sunulan rapor, yükse-

köğretime geçiş, yükseköğretime erişim ve katı-

lım, eğitimin çıktıları, öğretim elemanları, eğitim 

ortamları, yükseköğretimin finansmanı ile üni-
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25-29 yaş arası yükseköğretim mezunu olup ne 

eğitimde ne istihdam olanların Türkiye’de oranı 

yüzde 32,2 iken, OECD ortalaması yüzde 16,1’dir. 

Türkiye’de ne eğitimde ne istihdamda olanla-

ra yönelik gerekli analizler yapılmalı ve mevcut 

oranı düşürecek politikalar geliştirilmelidir. 

OECD ülkeleri içerisinde Türkiye en genç öğre-

tim elemanı oranına sahip ülkelerin başında gel-

mekte olup öğretim elemanlarının yüzde 80’i 50 

yaş altındadır. Yükseköğretim sistemi içerisinde 

genç odaklı öğretim mekanizmalarının artması-

na, eğitim ve araştırma kalitesinin gelişmesine 

yönelik teşvik uygulamaları yeniden gözden ge-

çirilmeli ve artırılmalıdır. 

Türkiye’de uluslararası öğretim üyesi oranı diğer 

ülkelere göre oldukça düşüktür ve belirli üniver-

sitelerde uluslararası öğretim elemanlarının fazla 

olduğu görülmektedir. Bütün yükseköğretim ku-

rumlarında uluslararası öğretim elemanı çeşitli-

liği oluşturulmalı ve niceliksel artışı sağlayacak 

stratejiler ve politikalar uygulanmalıdır. 

Türkiye, yükseköğretim kurumları içerisinde öğ-

retim elemanı başına düşen öğrenci sayısında 

hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde OECD 

ortalamalarının oldukça üstündedir. Bu nedenle, 

devam eden öğretim elemanı ihtiyacına yönelik 

çalışmalar yapılmalı ve üniversitelerdeki öğretim 

elemanı ihtiyacı giderilmelidir. 

2012/13 öğretim yılından 2021/22 öğretim yılına 

yurt sayısı 345’ten 776’ya, neredeyse iki katın-

dan fazla artmış ancak yurt başına düşen öğren-

ci sayısı sabit kalmıştır. Öğrenci sayısının her yıl 

artması göz önüne alınarak yeni yurtlar yapılma-

lıdır. 

Yükseköğretim kurumlarında öğrenci başına 

yapılan harcamalar, yıllar itibarıyla öğrenci sa-

yısındaki artışa bağlı olarak düşüş eğilimindedir. 

Yükseköğretimde öğrenci başına yapılan harca-

malar, OECD ülkeleri ortalamasına çıkarılmalıdır. 

2012/13 öğretim yılında 882 yurt bulunurken, yıl-

lar içerisinde artış ve azalışlarla 2021/22 öğretim 

yılında yurt sayısı 979’a yükselmiştir. 2021/22 

öğretim yılında yurt başına 776 öğrenci düş-

mektedir. 

Öneriler 

Yükseköğretim kontenjanlarının arz-talep den-

gesine, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına ve ül-

kenin kalkınma hedeflerine yönelik analizlerinin 

ve ileride ihtiyaç duyulması muhtemel alanlara 

yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

2021 yılı itibarıyla yükseköğretime yeni kayıt 

yaptıran öğrenci sayısı 1 milyon 494 bin 167 olup 

yükseköğretimdeki öğrenci sayısı artmaktadır. 

Ancak bu artışın temel sebebine bakıldığında 

açık öğretimden kaynaklandığı görülmektedir. 

Yüz yüze öğrenci sayılarında son dört yıldır bir 

durağanlaşma mevcuttur. Bu nedenle, yükse-

köğretim sisteminin daha nitelikli büyüyebilmesi 

ve artan yükseköğrenim talebine cevap verebil-

mesi için yüz yüze öğretim programlarına yöne-

lik planlamalar yapılmalıdır. Tercih edilebilir yüz 

yüze öğretim programlarındaki kontenjanlar ar-

tırılmalıdır. 

2021 yılında yükseköğretim mezunları arasında 

açık öğretim mezunu oranı yüzde 40,5 iken, yüz 

yüze öğretim mezunu oranı yüzde 59,5 olarak 

gerçekleşmiştir. Yükseköğretim sistemi içerisin-

de açık öğretimin payının artışı gündeme alın-

malı ve ilgili analizler yapılarak bu alana ilişkin 

gerekli politikalar hayata geçirilmelidir. 

Türkiye’de yüksek lisans mezun sayısının artış 

hızı yavaşlamıştır. Nitelikli ve eğitimli insan gücü, 

ülkelerin ekonomik ve sosyal durumları için çok 

önemlidir. Bu nedenle, Türkiye’de yükseköğre-

tim sistemi içerisinde lisansüstü eğitime yönelik 

teşvik edici ve destekleyici mekanizmalar oluş-

turulmalı ve uygulanmalıdır. 
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Hem medeniyet coğrafyamıza hasretimizi bitirmek 

hem de dünyanın farklı bölgelerine mesajımızı taşımak, 

birikimimizi eğitim sendikalarıyla paylaşmak, dünyanın 

farklı bölgelerindeki sendikal tecrübelerden istifade et-

mek için dış ilişkiler birimi kurduk. 

Biz, emeğin evrensel bir değer olduğunu savunduk, 

savunuyoruz. Adil bir dünyanın inşasında uluslararası 

emek dayanışmasını önemsiyor, emek ve adalet ortak 

paydasında buluşarak erdemli sendikacılığı sınırlarımı-

zın dışına taşıyoruz. Küresel kapitalizme karşı emeğin 

hakkını küresel düzeyde savunmanın mekanizmalarını 

ürettik. 

Tanzanya’dan Özbekistan’a, Kosova’dan Malezya’ya 

sendikal ağımızı gün geçtikçe büyüttük. Bizimle güç 

birliği yapmak için heyecan taşıyan sendikalar var. En-

telektüel birikimimizi üyenin, ülkenin, insanlığın yararı-

na seferber ediyoruz. Yalan üzerine kurulmuş düzene 

karşı emek dayanışmasına yeni bir soluk getiriyoruz. 

Biz insanı, emeği, emeğin hakkını, adaleti, hakkaniyeti 

merkeze alan güçlü bir medeniyetin temsilcileriyiz. 

5 kıtadan 27 ülkeden, 31 sendika ve bir bölgesel eğitim 

örgütüne ziyarette bulunduk. 6 ülkeden 6 sendikayı 

Türkiye’de ağırladık. 60 ülkeden 83 sendika ve bir böl-

gesel örgüt ile iş birliği protokolü imzaladık. 

1-3 Eylül 2022 tarihleri arasında “Krizlerin Gölgesinde 

Eğitimin ve Emeğin Geleceği” uluslararası sempozyu-

muyla 52 ülkeden 104 sendika yöneticisini ülkemizde 

ağırladık.

Müktesebatımızı dünya sendikal hareketleriyle buluştu-

rarak, entelektüel birikimimizi, sınırları aşan bir ufukla 

söyleme ve eyleme dönüştürerek, yeni bir dünyayı, yeni 

bir paradigmayı kurmanın alın ve akıl terini dökerek 

yolculuğumuza devam ediyoruz. 
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Moldova Eğitim ve Bilim Sendikaları Federasyonu (ES-

TUF) 13-15 Mart 2019

Malezya Eğitim Sendikası (NUTP) 25-27 Mart 2019

Singapur Öğretmenler Sendikası ( STU) 27 Mart 2019

Filistin Genel Öğretmenler Birliği (GUPT) 26-30 Mart 

2019

Rusya Eğitim ve Bilim Sendikası (ESEUR) 22-26 Nisan 

2019

Bahreyn Eğitimciler Sendikası 10-12 Nisan 2019

Kuveyt Öğretmenler Cemiyeti  (KTS) 12-14 Nisan 2019

Sırbistan Eğitim Çalışanları Sendikalar Birliği (USPRS) 

10-12 Mayıs 2019

Güney Afrika Ulusal Yüksek Öğretim Sendikası  (NTEU) 

19-21 Kasım 2019

Tanzanya Eğitimciler Sendikası  (TTU) 17-20 Kasım 

2019

Zanzibar Eğitimciler Sendikası  (ZTU) 17-20 Kasım 2019

Nijer Ulusal Eğitimciler Sendikası (SNEN) 4-8 Temmuz 

2019

Gambiya Öğretmenler Birliğ (GTU) 27-29 Ağustos 2019

Burkina Faso Ulusal Eğitimciler Sendikası (SNEAB) 29-

30 Ağustos 2019

Arap Eğitim Örgütü 4-6 Ekim 2019 (Fas’ta düzenlenen 

toplantı)

Meksika Ulusal Eğitim İşçileri Sendikası 6-9 Şubat 2020

Malezya Eğitim Sendikası (NUTP) 17-20 Şubat 2020

Azerbaycan Bağımsız Eğitimcileri Sendikası  (ATİAHİ) 

17-20 Şubat 2020

Fas Ulusa Eğitim Sendikası (Koronavirüs Sürecinde ve 

Sonrasında Eğitim ve Zorluklar/ Online toplantı) 20 

Mayıs 2020

ZİYARET ETTİĞİMİZ ve İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI YAPTIĞIMIZ SENDİKALAR
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Çad Eğitimciler Sendikası 20-27 Aralık 2020

Arnavutluk Bağımsız Eğitim ve Bilim Sendikası  

(SPASH) 14-16 Haziran 2021

Sırbistan Eğitim Sendikası (USPRS) 24-27 Haziran 2021

Tacikistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim İşçileri Sendika-

sı (TUESWRT) 29 Eylül – 2 Ekim 2021

Bağımsız Makedon Eğitim, Bilim ve Kültür Sendikası 

(SONK) 12-14 Ekim 2021

Bosna Hersek Federasyonu İlköğretim Okulları Eğitimi 

Bağımsız Sendikası 22-24 Ekim 2021

Karadağ Eğitim Sendikası (MTU) 05-07 Kasım 2021

Bahreyn Eğitimciler Sendikası 14-17 Şubat 2022

Birleşik Arap Emirlikleri Öğretmenler Cemiyeti 24-28 

Şubat 2022

Kosova Birleşik Eğitim Bilim Kültür Sendikası (SBAS-

HK) 02-04 Nisan 2022

Fildişi Sahili Ortaokul Öğretmenleri Sendikası (SYLEG) 

11-13 Nisan 2022

Nijerya Eğitimciler Sendikası (NUT) 27-30 Eylül 2022

Cezayir Eğitim ve Yetiştirme Çalışanları Sendikası 13-16 

Kasım 2022

Tanzanya Öğretmenler Sendikası (TTU) 25-30 Kasım 

2022

ZİYARETİMİZE GELEN SENDİKALAR

Ürdün Öğretmenler Sendikası 1-4 Temmuz 2019

Kuveyt Eğitim Bakanlığı Çalışanlar Sendikası 19 Ekim 

2019

Malezya Anaokulu Çalışanları (KESATERIA) 4 Mart 

2020 

Meksika İşçi Partisi Milletvekili, Gambiya Öğretmenler 

Sendikası, Litvanya Öğretmenler Sendikası 7-8 Mart 

2020
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Sendikası, Kenya Ulusal Eğitimciler Sendikası (KNUT), 

Kosova Eğitim Bilim ve Kültür Sendikası (SPASHK), Lit-

vanya Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası(LEESTU), 

Makedonya Bağımsız Eğitim, Bilim ve Kültür Sendikası 

(SONK),  Malezya Eğitim Sendikası (NUTP), Sırbistan 

Eğitim Çalışanları Sendikaları Birliği (UNIJA), Tacikis-

tan Eğitim, Bilim ve Kültür Çalışanları Sendikası (TU-

ESWRT), Moğolistan Eğitim, Bilim ve Kültür Sendikası 

(FMESU), Vietnam Ulusal Eğitim Sendikası, Senegal 

Demokratik Eğitim Çalışanları Sendikası (SUDES), Se-

negal Özgür Eğitimciler Birliği(SELSA), Danimarka 

ETUCE eski Avrupa direktörü, Benin Ulusal Eğitim Sen-

dikası (SNEP), Cibuti Ortaöğretim Çalışanları Sendikası 

(SYNESED), Fildişi Sahili Bağımsız Ortaöğretim Öğret-

menleri Sendikası (SYLEG), Fildişi Sahili Ulusal Ortaöğ-

retim Çalışanları Sendikası (SYNESCI), Kamerun Eğitim 

Sendikası (ENTENTE), Nijer Ulusal Eğitim Sendikası, 

Mali Eğitim ve Kültür Sendikası (SNEC), Burkina Faso 

Afrika Öğretmeler Sendikası (SNEA-B)

İran Workers House’ın düzenlediği “İstihdamın Gelece-

ğinde Eğitimin Rolü” başlıklı çevrimiçi toplantıya katıl-

dık. 02.10.2020 

2. Online toplantılarımız “Online Eğitime Erişim-

de Yaşanan Zorluklar” - “Salgın Sürecinde Tüm 

ÇEVRİM İÇİ TOPLANTILAR

21,22 ve 27 Nisan 2022 üç ayrı dilde yapılan çevrimi-

çi toplantılarda “Covid-19 salgınının eğitim ve çalışma 

hayatına etkileri” üzerine konuşuldu. 21 Nisan Arapça 

Konuşan Ülkelerle, 22 Nisan İngilizce Konuşan Ülkelere, 

27 Nisan Fransızca Konuşan Ülkelere toplantılar yapıldı.

Lübnan Arap Eğitim Örgütü, Cezayir Ulusal Eğitim İş-

çileri Sendikası, Irak Öğretmenler Sendikası, Bahreyn 

Eğitimciler Sendikası, Cezayir Ulusal Eğitim ve Öğretim 

İşçileri Sendikası, Fas Ulusal Eğitim Çalışanları Üniver-

sitesi,  Lübnan’da Öğretmenler Sendikası, Ürdün Arap 

Eğitim Örgütü, Uluslararası Filistinli Öğretmenler Birli-

ği, Kuveyt Eğitim Bakanlığı İşçi Sendikası, B.A.E. Öğ-

retmenler Derneği, Tunus işçi örgütü, Kuzey Irak Öğ-

retmenler Birliği, Türkiye’deki Suriye Genel Öğretmen 

Sendikası, Somali öğretmenler birliği, Filistin Özel ve 

Özel Sektör İşçi Sendikası, Filistin Öğretmenler Genel 

Birliği, Çad Öğretmenler Birliği (SET), Moritanya Ba-

ğımsız Ortaöğretim Sendikası, Fas Demokratik Eğitim 

Örgütü, Arnavutluk Bağımsız Eğitim ve Bilim Sendikası 

(SPASH), Endonezya Öğretmenler Birliği (PGRI), Gam-

biya Öğretmenler Birliği (GTU), Güney Afrika Ulusal 

Yüksek Öğretim Sendikası (NTEU), Hırvat Eğitimciler 

Sendikası (CTU), Iran Workers House, Kamerun Eğitim 
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tim Ulusal Sendikası (SNEP), Burkina Faso Ulusal Eği-

timciler Sendikası (SNEA-B), Gine Eğitim Sendikaları 

Federasyonu, Kamerun Ortaöğretim Ulusal Bağımsız 

Eğitim Sendikası (ENTENTE), Vietnam Vietnam Ulusal 

Eğitim Sendikası, Malezya Malezya Eğitim Sendikası 

(NUTP), Endonezya Endonezya Öğretmenler Sendikası 

(PGRI), Gambiya Öğretmenler Sendikası (GTU), Moğo-

listan Eğitim Bilim ve Kültür Sendikası (TUESWM), Sin-

gapur Öğretmenler Sendikası (STU), Litvanya Eğitim 

ve Bilim Çalışanları Sendikası (LESTU), Tacikistan Eği-

tim, Bilim ve Kültür Çalışanları Sendikası (TUESWRT), 

Kosova Eğitim Bilim ve Kültür Sendikası (SBASHK), 

Azerbaycan Bağımsız Eğitimciler Sendikası (ATİAHİ), 

Makedonya Eğitim Sendikası (SONK), Arnavutluk Ba-

ğımsız Eğitim ve Bilim Sendikası (SPASH), Sırbistan 

Sırbistan Eğitim Çalışanları Sendikası  (UNİJA), Güney 

Afrika Ulusal Yüksek Öğretim Sendikası (NTEU), Bulga-

ristan Bulgar Eğitimciler Sendikası (SEB), Gana Eğitim 

ve Öğretim Çalışanları Sendikası (GNAT), İran Workers-

house, Mauritius Eğitimciler Sendikası (GTU), Tanzanya 

Eğitimciler Sendikası (TTU). 

Eğitim Seviyelerinde Teknolojiyi Kullanmanın 

Avantajları ve Dezavantajları” - “Salgın Sürecin-

de Tüm Eğitim Seviyelerinde Teknoloji Kullanımı” 

25-26-27 Mayıs 2021 (25 Mayıs İngilizce, 26 Mayıs Fran-

sızca ve 27 Mayıs Arapça)

Filistin Genel Öğretmenler Birliği, Lübnan Öğretmen-

ler Sendikası, Ürdün Öğretmenler Sendikası, Birleşik 

Arap Emirlikleri Öğretmenler Cemiyeti, Cezayir Eği-

tim Çalışanları Ulusal Sendikası, Fas Demokratik Eği-

tim Örgütü, Fas Özgür Eğitim Sendikası, Tunus Genel 

Eğitim Sendikası, Umman Eğitim Sektörü Çalışanlar 

Sendikası, Somali Ulusal Öğretmenler Sendikası, Sudan 

Eğitim Çalışanları Genel Sendikası, Irak Kuzey Irak Öğ-

retmenler Sendikası, Moritanya Bağımsız Öğretmenler 

Sendikası, Senegal Demokratik Eğitim Çalışanları Sen-

dikası (SUDES), Senegal Bağımsız Eğitimciler Sendika-

sı (SELS-A), Fildişi Sahili Ortaöğretim Ulusal Sendikası 

(SYNESCI), Fildişi Sahili Bağımsız Ortaöğretim Öğret-

menleri Sendikası (SYLEG), Cibuti Ortaöğretim Sen-

dikası (SYNESED), Nijer Eğitimciler Sendikası (SNEN), 

Mali Eğitim ve Kültür Sendikası (SNEC), Benin İlköğre-
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Ortak paydamız emek ve adalettir 

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

emek örgütlerinin dayanışmaya ağırlık vermeleri, iş bir-

liğini artırmaları gerektiğini ifade ederek, “Hem gelir da-

ğılımında adaletin sağlanması hem alın terimizin karşılı-

ğının alınması için güçlerimizi birleştirmeli, tecrübe pay-

laşımında bulunarak iyi örnekleri çoğaltmalıyız” dedi.

4. Uluslararası Sendikacılık Eğitimi Sertifika Programı, 

18 ülkeden eğitim sendikası temsilcisinin katılımıyla 

Genel Merkez’de başladı. Üç hafta sürecek programın 

açılışında konuşan Ali Yalçın, ter renginin dünyanın her 

yerinde aynı olduğunu ifade ederek, uluslararası sen-

dikalarla ortak paydalarının emek ve adalet olduğunu 

söyledi. 

Uluslararası eğitim sendikalarıyla yaptıkları eğitim ve 

işbirliği anlaşmalarının gereği olarak bu tür program-

ları gerçekleştirdiklerini kaydeden Yalçın, “Bu çalışma-

larımız, programlarımız devam edecek. Dayanışmayı, 

istişare etmeyi, tecrübe paylaşımında bulunmayı ve 

sorunlara ortak çözümler üretmeyi önemsiyoruz” şek-

linde konuştu. 

Yalçın, gelir dağılımında adaletin sağlandığı, daha adil, 

insani, huzurlu ve barış içerisinde bir dünya için üzer-

lerine düşeni yapmaya gayret ettiklerini dile getirdi. 

Eğitim sendikalarıyla karşılıklı çalışma prensibi benim-

seyerek, iş birliği ağını her geçen gün genişlettiklerini 

söyleyen Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı: 

“Emek örgütlerinin her zamankinden daha fazla daya-

nışma içinde olmaları gerekmektedir. Çalışma hayatın-

daki sıkıntıları, çelişkileri, zorbalıkları görmeli ve bunları 

birlikte mücadele ederek ortadan kaldırmalıyız. Birlikte 

olma irademizi, işbirliği konuları çeşitliliğimizi ve adil 

dünya düzeni için mücadele etme azmimizi artırdığı-

mızda ortaya çıkacak sonuç, sömürünün olmadığı, hu-

zurun, barışın ve hakça bölüşümün hayat alanı bulduğu 

bir dünya olacaktır.Programın şimdiden hayırlara vesile 

olmasını diliyorum.”

ULUSLARARASI EĞİTİM SENDİKACILIĞI SERTİFİKA PROGRAMI
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