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E�itim hizmet kolunda çal��anlar�n 
büyük ço�unlu�unu Milli E�itim 
Bakanl���’na ba�l� okul ve ku-

rum çal��anlar�yla üniversite çal��anlar� 
olu�turmaktad�r. Bugüne kadar, sendikal 
anlay���m�z do�rultusunda hem Milli 
E�itim Bakanl��� hem üniversiteler hem 
Yurt-Kur hem de e�itim hizmet koluna gi-
ren di�er 6 kamu kurum ve kurulu�unda 
çal��anlar�n sorunlar�n�n tespiti ve çözü-
müne ili�kin çabalar�m�z� sürdürdük. An-
cak, yakla��k 700 bin çal��an�yla devasa 
bir örgüt olan Milli E�itim Bakanl��� 
çal��anlar�n�n sorunlar�n�n çe�itlili�i ve 
büyüklü�ü, özellikle ‘E�itim-Bir-Sen Ha-
ber Bülteni’ ad�yla 50. say�s�n� yay�nla-
d���m�z bültenimizde üniversite çal��an-
lar�yla ilgili gerek Genel Merkezimizin 
gerekse Üniversite temsilciliklerimizin 
gerçekle�tirdi�i faaliyet ve çal��malar�, 
gerekti�i ölçüde veremememize neden 
oldu. 

E�itim-Bir-Sen Haber Bülteni’nin 51. 
say�s�ndan itibaren üniversite çal��anla-
r�na mahsus “E�itim-Bir-Sen Üniversi-
te” adl� bir ekle bu eksikli�imizi giderme 
noktas�nda önemli bir ad�m atm�� bulu-
nuyoruz. 

Bugüne kadar, ‘akademik sendikac�l�k’ 
olarak tan�mlayabilece�imiz, nitelikli pek 
çok çal��maya imza att�k. Gerçekle�tirdi-
�imiz “AB Sürecinde E�itimde Reform 
�htiyac�” Sempozyumu, “Türk E�itim 
Sisteminde Yeni Paradigma Aray��lar�” 
Sempozyumu, “Yeni Anayasa’da E�itim 
ve Özgürlükler” Paneli, yurtiçinden ve 
yurtd���ndan 100’e yak�n bilim adam�n�n 
kat�ld��� “Uluslararas� E�itim Felsefe-

si” Kongresi, 16. say�s�n� haz�rlamakta 
oldu�umuz ve e�itime yön verecek, e�i-
timcilerin e�itime bak���n� olumlula�t�ra-
cak makalelerin yer ald���; tüm okullara, 
kütüphanelere, üniversitelere ücretsiz 
ula�t�rd���m�z “E�itime Bak��” Dergisi, 
yay�nlad���m�z onlarca kitap, �ube ve 
temsilciliklerimizin gerçekle�tirdi�i e�i-
tim ve kültür odakl� binlerce seminer, 
kurs ve konferansla E�itim-Bir-Sen, aka-
demi dünyas�na çok yak��an bir sendikal 
performans sergilemi�tir. 

“E�itim-Bir-Sen Üniversite”de, üni-
versite çal��anlar�n�n s�k�nt�lar�n� dile 
getirece�iz; üniversite çal��anlar� öze-
linde gerçekle�tirdi�imiz sendikal ça-
l��malar�m�z�, üniversite çal��anlar�yla 
payla�aca��z. “E�itim-Bir-Sen Üniver-
site”, Milli E�itim Bakanl���’nda ve 17 
üniversitede en çok üyeye sahip sendika 
olarak ‘Yetkili Sendika’ unvan�n� ta��yan 
E�itim-Bir-Sen’in bütün üniversitelerde 
yetkiye kavu�mas� için önemli bir i�lev 
üstlenecektir. 

Üniversiteleri özgürle�menin öncüsü 
olarak görüyor, önce üniversitelerin öz-
gür olmas�n�n gere�ine i�aret ediyor, 
özgürle�menin örgütlenmeden geçti�ini 
belirtiyoruz. 

Örgütlü, dayan��ma bilinci geli�mi�, 
sorunlardan ar�nd�r�lm��, akademik 
personel-idari personel tan�mlamas�n�n 
bir ayr��may� de�il, görev bölümünü ifa-
de etti�i, ba�ar�n�n konu�uldu�u üniver-
siteler için el ele vermek, birlikte yürü-
mek durumunday�z. 

Selam ve sayg�lar�m�zla. 
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Özgür sergileme 
-özgür seçimle 
formülle�tirece�imiz 
bu yeni yakla��m 
tarz�n�n temelinde, 
“insan, kendisi için 
en yararl� oldu�una 
inand��� �eylerin 
pe�inden gider” 
yasas� vard�r

Ahmet GÜNDOĞDU
Genel Başkanı

Bu ülkede, her kesimden insan� ve ülke-
nin gelece�ini çok yak�ndan ilgilendi-
ren sorunlar�n tart���ld��� bir dönemde-

yiz. Ve öylesine ku�at�c� sorunlar kar��s�nda hiç 
kimse ya da hiçbir kurum, “Bu tart��malar beni 
ilgilendirmez” diyemez. Di�er yandan insanla-
r�n ilgisinin tart��maya çekilmesi de yetmiyor; 
bu sefer de, ele al�nan sorunlara yakla��m tarz-
lar� önem kazan�yor. Bu ba�lamda çözüm ad�na 
politik propagandan�n yöntemleri tercih edilir-
se, çözüm üretmek bir yana, sorunlar büsbütün 
çözülemez hale gelecektir. Bu bak�mdan hangi 
meseleyi ele al�rsak alal�m insanl���n birikimini, 
insana ve toplumlara yön veren temel yasalar� 
hesaba katan bir anlay��la hareket etmek zorun-
day�z. Dolay�s�yla siyasal olarak kendine yer 
edinmek isteyen her ideoloji, bütüncül bir dün-
ya görü�üne sahip olma zorundad�r. Ba�ka bir 
söyleyi�le, insan için en iyi model oldu�u iddia-
s�ndaki her görü�, kendi içinde tutarl�, birbiriyle 
çeli�kisiz biçimde eklemlenmi� bir vizyona sa-
hip olmal�d�r. Bu yüzden ça�da� dünya monar-
�ik, oligar�ik, militarist yönetim biçimlerine izin 
vermez. Çünkü bu tür rejimler -hem maddi hem 
manevi alanda- tutarl� tekli� erle toplumun kar-
��s�na ç�kma gere�ine inanmayan bir ki�i ya da 
s�n�f�n egemenli�i alt�ndad�r. Oysa ça�da� de-
mokrasinin gereksinimlerine uygun niteliklerle 
yönetilen ülkelerde halk, pek çok alanda alterna-
ti� erin sunulabildi�i, bunlar�n kendi aralar�nda 
diyaloga girdi�i, birbiriyle rekabet etti�i ortam-
larda özgürce seçim yapabilir. Ancak, rekabetin 
kaç�n�lmaz hale geldi�i durumlarda mevcut yö-
netim/ideoloji daha iyi bir seçenek olma vasf�-
n� koruyam�yorsa, kaç�n�lmaz olarak yönetme 
haklar�n� yitirir. Böylesi durumlarda, mevcut 
yap�dan beslenen hâkim güç, ilkin tart��malar�n 
önünü kesmeye, yalanc� tarih üretmeye, söylem 
geli�tirmeye çal��arak konumunu sürdürmeye 

çal���r. Lakin do�rudan do�ruya ya�anan haya-
t�, yani ya�ayan insan� ilgilendiren konularda, 
hangi örtü kullan�l�rsa kullan�ls�n -yasaklama-
lar, yok saymalar, görmezden gelmeler, a�a��-
lamalar, mahkûmiyetler, faili meçhul cinayetler,  
darbeler vb.-  önüne geçilmez bir süreç i�lemeye 
devam eder. 

Özgür sergileme -özgür seçimle formülle�ti-
rece�imiz bu yeni yakla��m tarz�n�n temelinde, 
“insan, kendisi için en yararl� oldu�una inand��� 
�eylerin pe�inden gider” yasas� vard�r. Seçenek-
lerin özgürce sergilenmesi, özgürce seçimlerin 
yap�lmas� art�k insan�n vazgeçmeyece�i bir ka-
zan�md�r. Bu gerçek, dünyadaki her türden bilgi, 
inanç, kültür, e�ya, üretim, teknoloji, tüketim 
unsurlar�, de�er yarg�lar�, hayat felsefeleri için 
de geçerlidir. Bu anlamda insano�lu geçen za-
man içinde, iktisadi ve siyasi haklar�n�n önünü 
daha çok açan,  özgür seçimleri öne ç�kartan re-
jimlerden yana tav�r koymu�tur. 

Geldi�imiz a�amada insanlar, kendilerini yö-
netmesi için seçtikleri ve dolayl� yoldan atad�k-
lar� insanlardan kendisi için iyi hayat önermesini 
beklemiyor. Tam aksine her yurtta�, kendi ayr� 
iyi hayat kavray���na göre ya�ayabilece�i ‘ta-
rafs�z bir çerçeve’nin kendisine hizmet etmesini 
bekliyor. 

Böyle dü�ündü�ümüzde, siyasi e�itlik ilkesi-
ne uygun ve rekabete dayanan düzenli seçimler-
le iktidar�n belirlendi�i bir sistem olan demok-
rasi, bir tercih olarak kar��m�zda durmaktad�r. 
Demokrasilerde rekabet; siyasi ço�ulculuk, ho�-
görü ve çat��an � kirlerin özgür bir biçimde var 
olabilmesi için gereklidir. Bu yönetim biçiminde 
-ister kabul edelim ister etmeyelim- çok say�da 
iktidar merkezi vard�r. Çok say�da iktidar ve ik-

�nsan Ula�t��� Yerden 
Seslenir 
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tidar merkezinin olmas�, çok s�k kulla-
n�lan “halk iradesi”ni, gerek bireylerin 
gerekse gruplar�n rollerini kabul etmek 
anlam�na gelir. 

Kald� ki, demokrasi dura�an bir �ey 
de�ildir. Demokratik kurumlar, kök 
sald�klar� yerlerde geni�ler, derinle�ir.  
Demokrasinin 200 y�ll�k tarihine bakt�-
��m�zda, ini�li ç�k��l� da olsa, bu yönünü 
aç�kça görebiliriz. Dinamik olarak nite-
lendirdi�imiz demokrasi, insan�n dina-
mik bir süreç olmas�yla aç�klanabilir. 
Çünkü de�i�en-dönü�en dinamik yap� 
olarak insan, ya�ad��� sistemin kar��s�na 
da kendi ya�ad���/ula�t��� yerden sesle-
nir ve hak talep eder. Ve dinamik yap�, 
dinamik bir bask� grubuna dönü�ür; 
içinde bulundu�u yap�y� dönü�mek için 
mücadele eder. 

Geli�melere bizim aç�m�zdan bakar-
sak, nerdeyse son üç as�rl�k tarihimiz, 
dünyada ya�anan de�i�im/dönü�ümlerin 
bu co�rafyaya -bunu iyi bir �ey olarak 
görelim ya da görmeyelim- yans�ma-
s�ndan ibarettir. Yine ister kabul edelim 
ister kabul etmeyelim, insanl���n kaza-
n�mlar� -bilim, sanat, kültür, teknoloji, 
yönetim biçimleri, temel hak ve özgür-
lükler- bütün bariyerleri a�arak toplum-
lara ula�abiliyor ve kendi taraftarlar�n�/
tüketicilerini olu�turabiliyor. Do�al ola-
rak dünyadaki tüm geli�melerin fark�na 
varan bireyler olarak, devlet denen ayg�-
t�n ya da kendilerini devletin sahibi gö-
renlerin, insanlar�n ve dünyan�n ritmine 
duyarl� olmas�n� bekliyoruz. Çünkü biz, 
yeryüzünün herhangi bir co�rafyas�nda 
insanlar�n özgürce kulland�klar� haklar-
dan daha az�na raz� olmayaca��z. 

Art�k biz bu ülkenin sahip oldu�u 
imkânlardan yararlanmak için belli bir 
� ltreden geçmek, aç�k ya da örtülü ikna 
odalar�na kapat�lmak, belli bir kurumdan 
referans almak gibi ça�d��� uygulama-
lara maruz kalmak istemiyoruz. Çünkü 
bugüne kadar özgürlükten söz edenler, 
t�pk� Ortaça� Avrupas�’ndaki özgürlük 

anlay��la hareket ettiler. Yani bir tak�m 
meslekler, birtak�m mua� yetlere, ayr�ca-
l�klara sahip oldular; sonra da bu ayr�ca-
l�klar�n/kavramlar�n arkas�na saklanarak 
di�erlerinin üzerine egemenlik kurdular. 

Hâl böyle iken, emekleriyle ya�a-
makta zorlananlar, vatanda� olarak bu 
ülkenin sahip oldu�u imkânlardan e�it 
olarak yararlanamayanlar, darbeler ve 
darbe ekonomileriyle kendilerinin ve 
çocuklar�n�n gelecekleri çal�nan insan-
lar;  �imdi ö�renim hayat�nda olan ço-
cuklar� ad�na kayg� duyanlar, neden ör-
gütlü hak arama biçimine uzak duruyor-
lard�? Özgürlük ve emek mücadelesini 
en iyi bilen akademisyenlerimiz, neden 
örgütlü mücadelenin uza��ndalar? Yine 
ayn� �ekilde, üniversitelerimizin özgür 
ve ayd�nl�k iklimini soluyan memur-
lar�m�z, neden örgütlenmeye mesafeli 
duruyorlar? Siyaset, neden s�n�rl� say�da 
bir insan kitlesiyle yürütülüyor? Sorular 
uzat�labilir, do�al olarak cevaplar� da 
uzayacakt�r. Zaman içinde yukar�da s�-
ralad���m sorular ve bu sorular�n benzer-
lerine birlikte cevaplar arayaca��m�za, 
buldu�umuz cevaplar�n bizi daha çok ör-
gütlü mücadeleye yönlendirece�ine ina-
n�yorum. Bu bak�mdan Bat� dillerinden 
dilimize aktar�lan organizasyon-örgüt 
kavram�n� çok önemsiyorum. Çünkü bu 
kavram “organ” kökünden türetilmi�tir; 
ayn� kökten türeyen organik kavram� 
da, ya�ayan bir organizman�n ayr�lmaz 
bir parças� olmay�, parçalar�n kar��l�kl� 
olarak birbirine ba��ml� oldu�u bir canl� 
olu�u ifade eder. Örgütlülük de düzenli, 
sistemli bir yap�d�r. T�pk� bir organizma-
daki ba��ms�z gibi görünen tekil ö�ele-
rin belli bir amaç, belli bir sonuç elde et-
mek için biraraya gelmesi gibi insanlar�n 
birlikteli�ini ifade eder. Biz bu yüzden 
�srarla örgütlü olmal�y�z, diyoruz. 

Çünkü her s�n�f, kendi üyelerinin 
aray��lar�na, gereksinimlerine kar�� du-
yarl�d�r ve do�al olarak da, her meslek 
grubunun kendi birliklerini olu�turma-
s� kaç�n�lmaz bir sonuçtur. Sa�l�ktan 

spora, � kir ve i� alan�na dek uzanan 
örgütlenmelerin hayati bir i�levi vard�r 
ve örgütlenme alanlar� da hiç kimsenin 
tekelinde de�ildir. Bugün demokrasinin 
büyük ölçüde, birliklerden olu�an ili�-
kiler a��na dayand��� gerçe�ine kimse 
kar�� ç�kam�yor. Çok eski bir masaldan 
al�nm�� bir cümleyi isterseniz burada 
tekrarlayal�m: “Devlet, bütün yurtta�la-
r�na kar�� e�it mesafededir, çünkü devlet 
herkesin devletidir, herhangi bir insana 
ya da gruba ayr�cal�k tan�maz.” 

Art�k sadece bizde de�il, tüm dünya-
da ya�ananlar aç�kça ortaya koymu�tur 
ki, devlet dedi�imiz mekanizma, ne top-
lumu olu�turan insanlara e�it mesafede-
dir ne de toplumu olu�turan gruplardan 
ba��ms�zd�r. Dolay�s�yla devletin ço�u 
zaman belli s�n�ftan insanlar�n ç�karlar�n� 
korumaya ayarl� oldu�unu ileri sürmek 
abart�l� bir iddia de�ildir. Bu ba�lam-
da bir medya patronunun ya da i�veren 
örgütünün hükümetlerin kaderlerini be-
lirledi�ine, siyasal iktidarlara diz çöktü-
rebildi�ine hepimiz tan�k olduk. Çünkü 
onlar�n sahip olduklar� güç, ekonomik 
ve siyasi olanaklar� kamuoyunu kendi 
yan�nda hareket etmeye yönlendirecek 
boyuttad�r. Biz i�çiler, memurlar tek ba-
��m�za böyle bir güce sahip de�iliz. Bizi 
güçlü k�lan, örgütlü mücadeledir ve biz 
ancak birlikte ideallerimizi gerçekle�ti-
rebiliriz. Dünyada kabul gören, “Ege-
men s�n�� ar�n, büyük �irketlerin, büyük 
sermayenin hâkim oldu�u bir politik 
sistemde;  en güçlü, en dönü�türücü, en 
dinamik yap� tabandan gelendir” gerçe-
�i, bizim için de geçerli.  Bunda böyle 
‘Yeni Dünyan�n kahramanlar�’ sivil halk 
ve sivil toplum örgütleridir. Bu yüzden: 

Karar Senin! Çözüm Sensin!

Sizinle Güçlüyüz Sizin �çin Güçlüyüz

Ben Buraday�m Sen Neredesin?

Biz Bir Bütünüz Sizin Yeriniz Burada

SEN YOKSAN B�R EKS���Z
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Yüksekö�retimin 
Sorunlar�na Dair 
Çözüm Önerilerimizi 
YÖK’e Sunduk 
Genel Sekreterimiz Halil Etyemez, Genel Mali 

Sekreterimiz Ahmet Özer ile birlikte YÖK 
Ba�kan Vekili Prof. Dr. Ömer Demir’i maka-

m�nda ziyaret etti. 

Yüksekö�retimin sorunlar�n�n görü�üldü�ü ziya-
rette, Prof. Dr. Demir’e yüksekö�retimin sorunlar� ve 
çözüm önerilerimizi içeren bir rapor da sunuldu. 

Üniversitelerin, toplumsal geli�im ba�lam�nda bi-
limin ve dü�üncenin öncelendi�i lokomotif kurumlar 
oldu�unu ifade eden Genel Sekreterimiz Halil Etye-
mez, “Bilginin üretilmesi, toplumsal ve hayati ihti-
yaçlar�n giderilmesi do�rultusunda kullan�lmas�, top-
lumun üniversitelerden ilk eldeki beklentisidir” dedi. 

Üniversitelerde bilimsel üretime yo�unla�m�� 
bilim adamlar�n�n üniversal yap�yla çeli�ir biçimde 
zihinlerinin prangalanarak ideolojik parmakl�klar ar-
d�na hapsedilmesinin, öncelikle topluma ve insanl��a 
ihanet oldu�unu vurgulayan Etyemez, “Üniversiteler, 
her türlü dü�ünceye ya�ama alan� olan özgürlük or-
tamlar� olmal�; bilim adamlar�, akademik ilerleyi�le-
rini söz konusu eden prangalardan azade bir ortamda 
çal��abilmelidirler” �eklinde konu�tu. 

Bir yap�n�n kâmilen gerçekle�mesi için asli unsur-
larla birlikte yan unsurlar�n da önem arz etti�ini dile 
getiren Etyemez, akademik personelin yan�s�ra idari 
personelin de üniversitelerin amaçlar�n�n gerçekle�-
mesinde önemli i�levlerinin bulundu�unu belirterek, 
yüksekö�retimin sorunlar�n�n bilindi�ini ve bunlar�n 
bir an önce çözüme kavu�turulmas� gerekti�ini kay-
detti. 

Konu�man�n ard�ndan Etyemez, Demir’e, yükse-
kö�retimin sorunlar� ile bu sorunlara ili�kin çözüm 
önerilerimizden olu�an bir rapor sundu. 

Raporu inceleyen YÖK Ba�kan Vekili Prof. Dr. 
Ömer Demir, yüksekö�retimin sorunlar�na vak�f ol-
duklar�n� ve bunlar� çözmek için çal��t�klar�n� söyle-
di. 

Prof. Dr. Demir, sivil toplum örgütlerinin sorun-
lar�n çözüme kavu�turulmas� noktas�ndaki gayretle-
rine önem verdi�inin alt�n� çizerken, raporumuzda 
yer alan çözüm önerilerini dikkate alaca��n� sözlerine 
ekledi. 

YÖK’e sundu�umuz ‘Yüksekö�retimin Sorunlar� 
ve Çözüm Önerileri’ ba�l�kl� raporun detaylar� �öyle: 

Yüksekö�retim Kurulu’nun 
Yeniden yap�land�r�lmas� 

*12 Eylül 1980 darbesinin ürünü olan mevcut 
anayasa Türkiye’ye yak��mamaktad�r. Sivil anayasa 
Türkiye için kaç�n�lmaz bir zorunluluktur. Türki-
ye, tarihinde ilk defa sivil anayasa yapma f�rsat�n� 
yakalam��t�r. Bu f�rsat�n iyi de�erlendirilmesi, sivil 
anayasan�n vakit geçmeden yürürlü�e girmesi ge-
rekmektedir.  Mevcut anayasada yüksekö�retim ile 
ilgili 130 ve 131’inci maddeler; de�i�im ve geli�im 
sürecindeki ülkemizde yeni kurullar olu�turulmas� ve 
bunlar�n ili�kilerine ili�kin kurallar�n ayr�nt�l� biçim-
de Anayasa’ya konulmas� dolay�s�yla toplumun dina-
mizmini ve geli�mesini zorla�t�rmaktad�r. 

Yap�lacak düzenlemelerde, yetkiler �ah�slarda de-
�il, kurullarda toplanmal� ve önemli kararlar kurullar-
da al�nmal�d�r. 

*Özel giri�imcilerin, belirlenen gerekli ko�ullar� 
yerine getirerek serbestçe yüksekö�retim kurumu ku-
rabilmelerinin önü aç�lmal�d�r. 

*2547 Say�l� Yüksekö�retim Kanunu, 2809 Say�l� 
Yüksekö�retim Kurumlar� Te�kilat Kanunu, 2914 Sa-
y�l� Yüksekö�retim Personel Kanunu ve di�er mevzu-
at yenilenmelidir 

*Özel statülü devlet üniversitesi, mütevelli heye-
tiyle yönetim, i�letme hakk�n�n devri gibi yeni aç�l�m-
lara müsait hale getirilmelidir. Çok k�sa bir çerçeve 
yasas� ç�kar�lmal� ve yüksekö�renimin ana unsurlar� 
düzenlenmelidir. 

Bilginin 
üretilmesi, 
toplumsal 
ve hayati 
ihtiyaçlar�n 
giderilmesi 
do�rultusunda 
kullan�lmas�, 
toplumun 
üniversitelerden 
ilk eldeki 
beklentisidir.  
Üniversitelerde 
bilimsel üretime 
yo�unla�m�� 
bilim 
adamlar�n�n 
üniversal 
yap�yla çeli�ir 
biçimde 
zihinlerinin 
prangalanarak 
ideolojik 
parmakl�klar 
ard�na 
hapsedilmesi, 
insanl��a 
ihanettir
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*E�itim, ö�retim, akademik yükselme-
lerde tüm üniversitelerin uymas� gereken 
asgari ko�ullar çerçeve yüksekö�retim ya-
sas� ile belirlenmelidir. 

*Yüksekö�retim Kurulu ve Üniversite-
leraras� Kurul birbirinden ayr�larak, Yük-
sekö�retim Kurulu ve Üniversiteleraras� 
Kurul’un görev ve yetki alanlar� kesin hat-
larla belirlenmelidir. 

*Üniversiteleraras� Kurul, Avrupa’da 
oldu�u gibi, sadece üniversite rektörlerin-
den olu�turularak tüm akademik konularda 
en yetkili karar organ� haline getirilmelidir. 

*Tek tip üniversite yerine ihtisas alan-
lar�na göre yeni bir yap�lanmaya imkân ve-
rilmelidir. 

*Çerçeve yüksekö�retim yasas�na uy-
gun olarak her üniversite kendi Yüksekö�-
retim Kanunu niteli�inde bir yönetmelik 
haz�rlayabilmelidir.

*Akademik konularda oldu�u gibi, ida-
ri ve mali konularda da yetkiler rektörlere 
de�il, üniversite üst kurullar�na verilmeli-
dir. 

*Üniversite içi bütün seçimlerde aka-
demisyenler, idari kadro çal��anlar� ve 
ö�renci temsilcilerine oy kullanma hakk� 
verilmelidir. 

Akademik Personelin Sorunlar� 
ve Çözüm Önerilerimiz 

*Üniversitelerde ö�retim eleman� aç�-
��n� giderici tedbirler al�nmal�d�r. 

*Ö�retim eleman� say�m�z�n yetersiz 
olmas�n�n yan�s�ra, ö�retim elemanlar�n�n 
üniversiteleraras� da��l�m�nda da büyük 
dengesizlik oldu�u bilinen bir gerçektir. 
Dengeyi sa�layabilmek için ilk ad�m ola-
rak ö�retim elemanlar� tüm üniversitelerde 
e�it ve cazip çal��ma imkânlar�na kavu�tu-
rulmal�d�r. 

*Ö�retim elemanlar�n�n ücret politika-
lar�nda iyile�tirilmeler yap�lmal�d�r. Ö�re-
tim elemanlar�n�n ekonomik olanaklar�n�n 
iyile�tirilmesi, özgür bir çal��ma ortam�nda 
bilimsel ara�t�rmalar�na olanak sa�lanmas�, 
bu mesle�in yeniden çekici duruma getiril-
mesi için zorunludur. 

*ALES puanlar�n�n hesaplanmas�nda 
mevcut adaletsizli�in giderilmesi sa�lan-
mal�d�r. Örne�in; sözelci ö�rencilerin pu-
anlar�n�n hesaplanmas�nda say�sal alandan 
sorulan sorulara verdi�i cevaplar belirleyici 
olmamal�d�r. 

*Ö�retim elemanlar�n�n yurtd���nda 
ve yurtiçinde kat�ld��� sempozyumlara, 
kongrelere y�ll�k s�n�rlama getirilmemeli; 
y�l boyu yap�lan tüm bilimsel etkinlik ve 
ara�t�rmalarda yevmiye ve harc�rah öden-
melidir. 

*Ö�retim elemanlar�n�n sicil raporlar�-
na esas te�kil eden maddeler, evrensel ve 
objektif kriterler do�rultusunda yeniden 
belirlenmelidir. Sicil notlar�n�n belirlenme-
sinde bilimsel çal��malar ve akademik per-
formans esas al�nmal�d�r. 

*2547 Say�l� Yasa’n�n 35. maddesi 
gere�ince doktoraya gönderilen ara�t�rma 
görevlilerine doktora program�n� tamam-
lamalar�ndan hemen sonra kadro tahsisi 
yap�lmal�d�r. 

*Profesör ve doçentlerde oldu�u gibi 
yard�mc� doçentler, ara�t�rma görevlileri, 
ö�retim görevlileri, okutmanlar ve uzman-
lara da i� güvencesi hakk� verilmelidir. 

*Yard�mc� doçentli�e, doçentli�e ve 
profesörlü�e yükseltilmede nesnel perfor-
mans kriterleri olu�turulmal� ve bu kriterler 
dikkate al�narak, önceden olu�turulmu� ve 
ilan edilmi� aç�k, adil, �effaf, öngörülebilir 
kurallar olu�turulmal�d�r. 

*Yard�mc� doçentlik kadrolar� daimi 
statüde olmal�d�r. Yard�mc� doçentlerin 3. 
derecede bekletilme i�lemine son verilme-
lidir. 

*Doçentlik s�nav�na ba�vuru kriter-
lerinde alanlara göre farkl� uygulamalar 
yap�lmaktad�r. Örne�in; Fen-Edebiyat fa-
kültelerinin Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve 
Edebiyat� gibi alanlarda doçentli�e ba�vuru 

için SC� ya da SSC� indekslerine giren der-
gilerde tek yazarl� makale �art� aranmaz-
ken; e�itim bilimlerinde ba�vuranlar için 
bu �art aranmaktad�r. Doçentli�e ba�vuru 
için 5 y�ll�k hakemli dergilerde yay�nla-
nan makaleler yeterli görülerek, SC� ya da 
SSC� indekslerine giren dergilerde yay�n 
�art� kald�r�lmal�d�r. 

*15.05.2009 tarihinde Üniversitelerara-
s� Kurul Ba�kanl��� resmi internet sitesinde 
yay�mlanan Doçentlik Ba�vuru K�lavuzun-
da Doçentlik S�nav Yönetmeli�i’ne ayk�r� 
olarak getirilen s�n�rland�rmalar kald�r�l-
mal�d�r 

*Doçentlik Ba�vuru K�lavuzu’nun 
2. sayfas�nda yer alan Forma Eklenecek 
Belgeler ile �lgili Aç�klamalar ba�l�kl� 2, 
3, 6. bentlerde de�i�iklikler yap�lmal�, 
“2. Yönetmeli�in yürürlü�e girdi�i tarih 
olan 31.01.2009 tarihinden sonra al�nacak 
KPDS’den 65 puan (�ngilizce, Almanca, 
Frans�zca) ve üstü” ibaresinde yer alan, 
(�ngilizce, Almanca, Frans�zca) ibaresi, 
“3. 2001-2008 tarihleri aras�nda yap�lan 
KPDS sonuçlar� geçerli de�ildir” ibaresi, 
“6. 2000 y�l�ndan önce (Kas�m Dönemi da-
hil) KPDS’den 70 puan ve üstü (�ngilizce, 
Almanca, Frans�zca) ibaresi ç�kar�lmal�d�r. 

*2547 Say�l� Yüksekö�retim Kanu-
nu’nun 13. maddesinin b bendinin 4. f�kra-
s�ndaki “Rektörler gerekli gördü�ü hallerde 
Üniversiteyi olu�turan kurulu� ve birimler-
de görevli ö�retim elemanlar�n�n ve di�er 
personelin görev yerlerini de�i�tirmek ve 
bunlara yeni görevler vermek”  hükmü, 
“Rektörün görev süresi boyunca (4 y�l) per-
sonelin kendi r�zas� d���nda toplam 6 aydan 
fazla geçici görevlendirme yapamaz, kendi 
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r�zas� ile görevlendirilenlerde bu süre aran-
maz” �eklinde de�i�tirilmelidir. 

*Bilimsel çal��malarda akademik 
özerklik verilerek, akademik dokunulmaz-
l�k sa�lanmal�d�r. Bir bilim adam� sözlü 
veya yaz�l� faaliyetlerinden dolay� cezalan-
d�r�lmamal�, akademik alan� ile ilgili çal��-
malar� özgürce gerçekle�tirebilmelidir. 

*Akademik yükseltmelerde görev alan 
kurul ve jürinin uymalar� gereken etik ku-
rallar� belirlemek ve bu kurallara uygun 
davran�p davranmad�klar�n� de�erlendir-
mek üzere Üniversiteleraras� Kurul taraf�n-
dan Bilim Etik Kurulu olu�turulmal�d�r. 

*Doçent unvanl� ö�retim üyelerinin 
kadro tahsisi beklemeksizin mali kay�pla-
r�n�n önlenmesi için intibaklar� sa�lanma-
l�d�r. 

*Bir üniversite de e�itim hizmet koluna 
üye olabilecek e�itim çal��anlar�n�n yüzde 
5’ini üye yapan sendikalar�n senato, üni-
versite, enstitü, fakülte ve yüksekokullar�n 
yönetim kurullar�nda temsilci bulundurma 
ve oy hakk� sa�lanmal�d�r. 

*Akademisyen olup askerlik görevini 
yapmayan ö�retim elemanlar�n�n, ö�retim 
üyesi ihtiyac� olan yeni üniversitelere Mil-
li E�itim Bakanl���’ndaki asker ö�retmen 
modelinde oldu�u gibi belli bir süre görev-
lendirme ile askerlik hizmeti yapma imkân� 
sa�lanmal�d�r. 

*Doçentlik s�navlar�ndaki mülakat s�-
nav� kald�r�lmal�d�r. 

*Ö�retim elemanlar�na, kadro ilan�na 
gerek kalmadan üniversitelerin kar��l�kl� 
muvafakatiyle tayin imkân� tan�nmal�d�r. 

*2914 Say�l� Kanun’un 14. maddesinin 
1. paragraf�ndaki, “…yeterli say�da ö�re-
tim eleman� sa�lanamayan yüksekö�retim 
kurumlar� ile bunlar�n bölümlerinde gö-

revli ö�retim elemanlar�na…” ifadesinden 
sonra gelmek üzere, “657 Devlet Memur-
lar� Kanunu’nun 4. maddesi kapsam�ndaki 
memurlara” ifadesi eklenerek, geli�tirme 
ödene�inin tüm üniversite çal��anlar�na ve-
rilmesi sa�lanmal�d�r. 

�dari Personelin Sorunlar� ve 
çözüm Önerilerimiz 

*Bir yap�n�n kâmilen gerçekle�mesi 
için asli unsurlarla birlikte yan unsurlar�n 
da önem arz etti�i bir gerçektir. Üniversi-
telerde akademik personelin yan�s�ra idari 
personelin de üniversitelerin amaçlar�n�n 
gerçekle�mesinde önemli i�levlerinin bu-
lundu�u gözden �rak edilmemelidir. 

*Görevde yükselme ve unvan de�i�ik-
li�i s�navlar�n�n periyodik aral�klarla ger-
çekle�tirilmesine imkân sa�layacak kadro 
de�i�imi gerçekle�tirilmeli, kurumlar�n 
KPSS ile personel ihtiyac�n� kar��lamadan 
önce Unvan De�i�ikli�ine Tabi Kadrolar 
(Mühendis, Avukat, Tekniker, Teknisyen 
vb.) için kendi içinde çal��an personele ön-
celik verilmek suretiyle kurum içinde ilana 
ç�karak kendi kurumunda çal��an persone-
lin bo�altt��� kadro için KPSS ilan�na ç�ka-
r�lmal�d�r. 

*Üniversitelerde görev yapan idari per-
sonelin yer de�i�tirme talebinin önündeki 
engeller kald�r�larak, yer de�i�tirme i�le-
mini belli bir sisteme ba�lamakla birlikte, 
kar��l�kl� becayi� hakk� tan�nmal�d�r. 

*Üniversite birimlerinde, kadrolar� 
bekçi, hizmetli, teknisyen yard�mc�s� olan 
personel, r�zalar� olmadan, görevleri d���n-
da çal��t�r�lmamal�d�r. 

*Üniversite çal��anlar�ndan, meslekleri 
ile ilgili yüksek ö�renim yapmak isteyen-
lere kolayl�k sa�lanmas� için düzenleme 
yap�larak, key�  uygulamalara son verilme-
lidir. 

*Günümüzde kamu kurum ve kurulu�-
lar� otomasyonla�m�� olup, hemen hemen 
bütün kamu çal��anlar� bilgisayar kullana-
bilmektedir. Memurlar�n s�navs�z olarak 
Veri Haz�rlama Kontrol ��letmeni veya 
Bilgisayar ��letmeni kadrosuna atamas� ya-
p�lmal�d�r. 

*Hizmetlilere gece nöbeti tutturulma-
mal�, gece bekçili�i kadroya tabi olmal� ve 
gece bekçilerinin güvenli�inin sa�lanmas� 
için gerekli donan�m sa�lanmal�d�r. 

*Hizmetliler kaloriferci olarak görev-
lendirilmemeli, kalorifercilere; zehirlen-
melere kar�� süt, ayran, yo�urt gibi g�da 
yard�m� ve tulum, maske, çizme, eldiven 
gibi giyim yard�m� yap�lmal�d�r. 

*	oför kadrosunda görev yapan veya 
�oför olarak görevlendirilen personel aç�-
s�ndan ayl�k kilometre s�n�rland�r�lmas� ge-
tirilmeli, tra� k cezalar� ve kazalara ili�kin 
mali sorumluluklar aç�s�ndan ma�duriyet 
ya�amalar�n� engelleyecek tedbirler al�n-
mal�d�r. 

*Resmi görevlendirme yap�lmadan 
amirlerin sözlü emirleri ile mesai yapt�r�l-
mamal�, fazla çal��maya kar��l�k mutlaka 
ek ücret veya her sekiz saatlik fazla çal��ma  
kar��l���nda bir gün izin verilmelidir. 

*Kadrolu ve sözle�meli ay�r�m� yap�l-
madan tüm üniversite çal��anlar�na ücretsiz 
servis ve yemek imkân� sa�lanmal�d�r. 

*Bütün kadrolardaki 4/B’li personelin 
görev alanlar� ve çal��ma süreleri belirlen-
meli, görevleri ve mesai saatleri d���nda ça-
l��t�r�lmamal�d�r.

*Çal��anlar�n yükselmesi için Yükse-
kö�renim Görevde Yükselme ve Unvan 
De�i�ikli�i Yönetmeli�i’nde gerekli çal��-
malar yap�lmal�d�r. 
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Gazi Üniversitesi Rektörü 
R�za Ayhan’la Üniversite 

Çal��anlar�n�n Sorunlar�n� 
Görü�tük 

Genel Ba�kan�m�z Ahmet Gündo�du, 
Genel Sekreterimiz Halil Etyemez, 
Genel E�itim ve Sosyal ��ler Sek-

reterimiz Esat Tekta�, Ankara 1 No’lu 	ube 
Ba�kan�m�z Mustafa K�r ve 	ube Yönetim 
Kurulu Üyesi Abdullah Ünver ile birlikte 
Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R�za 
Ayhan’� makam�nda ziyaret ederek, üniver-
site çal��anlar�n�n sorunlar�n� görü�tü. 

Genel Ba�kan�m�z Ahmet Gündo�du, 
slogana dayal� sendikac�l���n çoktan mi-
ad�n� doldurdu�unu ifade ederek, “Art�k 
alanlara ç�kmak yetmiyor. Ücret sendika-
c�l���n�n yan�nda hizmet sendikac�l���na da 
a��rl�k vermek gerekiyor” dedi. 

Üniversite A��rl�kl� 
Çal��malar�m�za H�z Verece�iz 

Milli E�itim Bakanl���’nda örgütlenme 
anlam�nda iyi durumda olduklar�n�, üniver-
sitelerde ise demokratik teneffüs imkân�n�n 
geli�ti�i ölçüde a�ama kaydettiklerini belir-
ten Gündo�du, �öyle konu�tu: 

“Milli E�itim Bakanl���’nda örgütlen-
me aç�s�ndan belli bir ba�ar� kaydettik. Üni-
versitelerdeki örgütlenmemiz ise, bilime ve 
üniversite çal��anlar�n�n sorunlar�na sahip 
ç�k���m�zla mütenasip de�il. Biz istiyoruz 
ki, demokratik bir ortam olsun, herkes is-
tedi�i sendikaya üye olabilsin. Bu konuda 
hak etti�imiz yerde olmad���m�z� dü�ünü-
yoruz. Bundan sonraki hede� miz; birçok 
üniversitede yetkili olmak, üniversite �ube-
lerimizin say�s�n� h�zla art�rmakt�r. Bu çer-
çevede, önümüzdeki dönemde üniversite 
a��rl�kl� çal��malar�m�za h�z verece�iz.” 

Hocalar�m�z�n Birikimlerinden 
Yararlanmak �stiyoruz 

Ö�retim üyelerinin sendikac�l��a, ör-
gütlü topluma katk� vermelerini istedikle-
rini vurgulayan Gündo�du, “Onlar bizim 

hocalar�m�z; birikimlerinden, tecrübelerin-
den yararlanmak arzusunday�z. Akademik 
içerikli pek çok etkinlik ve yay�n faaliyeti 
içerisindeyiz. Hocalar�m�z�n akademik üre-
timlerinin yay�larak, e�itime bak���n bilim-
sel çal��malar�n �����nda olumlula�mas�n� 
sa�lamaya gayret ediyoruz” ifadelerini 
kulland�. 

Gündo�du, görü�mede, banka promos-
yonlar� konusunda ya�anan s�k�nt�n�n gide-
rilmesini de istedi. 

Promosyonda Herkes Hakk�n� 
Alacak 

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
R�za Ayhan, E�itim-Bir-Sen’in bilimsel ça-
l��malar�n� takdirle kar��lad���n� söyledi. 

Banka ile yap�lan promosyon anla�ma-
s�n�n süresinin dolmas�na 3-4 ay kald���n� 
dile getiren Prof. Dr. Ayhan, “Talebinizi 
önemli buluyorum. Sorunu çözmek için 
çal��aca��m. Ayr�ca ortada bir yarg� karar� 
var, bir Ba�bakanl�k genelgesi var. Bu ko-

nuda herkesin hakk�n� verece�iz” bilgisini 
verdi. 

Ö�retim Üyelerinin 
Tereddütleri Var 

Gazi Üniversitesi’nde 3 bin 500’ü a�k�n 
ö�retim görevlisi bulundu�unu ifade eden 
Prof. Dr. Ayhan, �unlar� söyledi: 

“Bunlarla ilgili herhangi bir tasarrufu-
muz olamaz. Ancak hocalar�m�z�n sendika-
lara üye olma noktas�nda geçmi�ten kay-
naklanan baz� tereddütleri var. 1960’larda, 
71 ve 80’lerde üniversite hocalar� kanaat-
lerini aç�klad�klar� için ciddi s�k�nt�lar ya-
�am��lard�r. Bu dönemlerde ö�retim üyeleri 
üzerindeki bask� giderek artm��t�r. Bugün, o 
dönemlerde ya�ad�klar� s�k�nt�lardan henüz 
tam olarak kurtulabilmi� de�iller. Bask�c� 
ortam�n yayd��� korku hala devam ediyor.” 

Genel Ba�kan�m�z Ahmet Gündo�du, 
görü�me s�ras�nda, Prof. Dr. R�za Ayhan’a 
yay�nlar�m�zdan olu�an bir set hediye etti.  

E�itim-Bir-Sen Üniversite Kas�m 2009
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Erol Battal

Genel  Teşkilatlanma
Sekreteri

erolbattal@egitimbirsen.org.tr

Ça�da� dünya, modern yönetimler ar-
t�k kendi ekonomik, sosyal, kültürel 
zenginliklerini, özgürlüklerini, adaleti-

ni, hukukun üstünlü�ünü, kalk�nm��l�klar�n�, 
hakça bölü�ümlerini; sivil toplum örgütleri 
arac�l���yla halklar�n� yönetimlerine ortak k�la-
rak sa�lamaktad�r. 

Yönetimlerin sivil yap�lanmalara aç�l�p, söz 
sahibi k�l�nmas� noktas�nda ülkemizde de son 
dönemlerde çe�itli çal��malar yap�lmakta, ya-
salar ç�kar�lmakta, giri�imlerde bulunulmak-
tad�r.

Bu çal��malar�n kayda de�er üç tanesini; Kent 
konseyleri, �l Genel meclisleri ve �l Genel sek-
reterlikleri ile memur sendikalar� diye s�ralaya-
biliriz. Kent konseyleri, kent ya�am�nda kent 
vizyonunun ve hem�ehrilik bilincinin geli�ti-
rilmesi, kentin hak ve hukukunun korunma-
s�, sürdürülebilir kalk�nma, çevreye duyarl�l�k, 
sosyal yard�mla�ma ve dayan��ma, saydaml�k, 
hesap sorma ve hesap verme, kat�l�m, yöne-
ti�im ve yerinden yönetim ilkelerini hayata 
geçirmeye çal��mak amac�yla olu�turulan ku-
rullard�r. �l Genel meclisleri-�l Genel sekreter-
likleri, valiliklerin çal��malar�na, bütçelerine, 
projelerine otokontrol getirmeye yönelik bir 
yönetme biçimidir. Memur sendikalar� ise, 
çal��anlar�n hak ve hukukunun korunmas� 
amac�n� güden örgütlerdir. Yukar�da da ifade 
edildi�i gibi, ismi geçen bu organizasyonlar 
ve benzeri çal��malar, halk�n, örgütleri arac�-
l���yla yönetimlere kat�l�m sa�lad���, dü�ün-
celerini aktard��� demokratik geli�meler olup, 
yasal pozisyonlar� belirlenerek hayata geçiril-
mi�lerdir. 

Bugün gelinen noktada sorulacak soru �u-
dur: Devlet kendini sivil denetime bu kadar 
açm��ken, vatanda� bu geli�melerden ne ka-
dar haberdard�r, bu geli�meleri ne kadar de-
�erlendirebilmekte ve bunlardan ne oranda 
yararlanmaktad�r? 

Yukar�daki geli�melerin bugünkü yasal çerçe-
veleriyle ilgili birçok olumsuz cümle kurulabi-

lir ve bu yap�lar yerden yere vurulabilir, çe�itli 
eksiklikleri s�ralanabilir. Ve bunu yapanlar�n 
söyledikleri do�ru da olabilir. Yani eksiklerini, 
kusurlar�n� s�ralay�p, kökten yok sayma. Maa-
lesef yap�lan budur. Kesinlikle bu ki�iler tara-
f�ndan, ‘bu yap�lar�n eksikleri, noksanlar� nas�l 
giderilebilir ve ben bu noktada ne yapabilirim’ 
çabas� gösterilmez. Bu nedenle de, bu tür iyi 
niyetli çabalar hep zay�f b�rak�l�r, toplumsal 
tabanlar� güçsüzle�tirilir. Güya daha iyisini 
istedi�ini ileri sürenler, var olanlar�n da yok 
olmas�na neden olurlar. Bu ele�tiriler, halis 
dü�üncelerin kötü sonuçlar do�urmas� m�d�r, 
yoksa bilgisizli�in hakimiyeti midir, ayr�ca sor-
gulanmal�d�r. Bunun yan�nda sivil denetimin 
hakim k�l�nmas� manas�na gelen sivil toplum 
örgütlerinin varl���, çe�itli ki�i ve kurumlar�, 
‘kendi hakimiyetlerine ortak olunuyor’ anla-
y���yla rahats�z etmektedir. 

Sivil yap�lanmalar�n yetki ve sorumluluklar�n�n 
çerçevesi, henüz geni� halk kitleleri taraf�n-
dan bilinmeden, ilgili bürokrasi taraf�ndan 
hissedilmekte ve o yap�n�n hayata geçirilmesi 
engellenmeye, küçümsenmeye çal���lmakta, 
hakk�nda dedikodular üretilmektedir. Mese-
la, Kent konseyleri, kendi iradesinin orta�� sa-
nan belediye ba�kanlar� taraf�ndan; �l Genel 
meclisler-�l Genel sekreterlikler, benden ba�-
kalar� da söz sahibi olacak diyen valiler tara-
f�ndan; memur sendikalar, benim yapt�klar�m 
art�k sorgulanacak m� diyen, en büyü�ünden 
en küçü�üne kadar kamu bürokratlar� tara-
f�ndan; i�çi sendikalar�, i�verenlerce ‘i� verdi-
�im, emrimde çal��an, benimle nas�l pazarl�k 
edebilir’ anlay���yla; asla yararl� görülmez ve 
kendi güzel dü�ünce ve eylemleri için(!) en-
gel olarak alg�lan�r ve bu örgütlerin toplumsal 
deste�inin güçsüzle�tirilmesi için çal���l�r. 

Bu bürokratik ve oligar�ik kesimler, yanlar�n-
da, kendileriyle ayn� dü�ünmeyen ancak ayn� 
sonuca ula�t�racak söylemlerde bulunan des-
tekçiler de bulurlar. Bu destekçilerin ba��nda; 
kendinden ba�ka her �eye kar�� olan, hiçbir 

Birlikte Ba�araca��z;
Yar�n, Bugünden
Daha Güzel Olacak 
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�eyi yeterli bulmayan, ayaklar� yere 
de�en, uygulanabilir bir dü�ünce or-
taya koyamayan ayd�nlar ve ba�kala-
r�n�n ya�ad��� ac� olaylar� kendilerine 
tecrübe sayan, bu tecrübelerle ‘ben 
bilirimci’ makam�na terfi etmi� olan 
ki�iler gelir. 

Bütün bunlara ra�men, Türkiye’de 
sivil toplumculuk geli�mekte, geni� 
halk kitleleri çe�itli amaçlarla ör-
gütlenmekte ve sivil toplumculuk, 
olmas� gereken me�ruiyet zeminine 
ula�maktad�r. Bunlar�n en yayg�n 
örgütleneni memur sendikalar�d�r. 
Kamu çal��anlar�n�n, 15 May�s 2009 
mutabakatlar�na göre, 1.017.072 
tanesi memur sendikalar�n�n üyesi-
dir. 

Memur Sendikalar�: Çal��anlar�n 
özlük haklar�n�n korunmas�, geli�-
tirilmesi, haks�zl���n, adaletsizli�in, 
yanl��l���n, yolsuzlu�un, hukuksuz-
lu�un, keyfili�in önüne geçilmesi 
için dün kurucular�n�, yöneticilerini, 
üyelerini savc�l�klara sevk eden; sen-
dikac�lara terörist muamelesi yapan 
devlet, bugün, “Sizler kamu ad�na 
yolsuzlu�un, hukuksuzlu�un keyfi-
li�in, adam sendecili�in önüne ge-
çiyorsunuz, vatanda�l�k görevi yap�-
yorsunuz” diyerek, sendika üyelerine 
tazminat ödüyor, kamu çal��an�n�n 
sendikac�l�k yapabilmesi için izinler 
veriyor; sendikalara, çal��malar�n� ra-
hat yürütebilmeleri için kamu bina-
lar�nda salonlar, panolar tahsis edi-
yor, yanl��lar kar��s�nda aç�klamalar, 
mitingler yapabilme imkan� tan�yor, 
yap�lacak birçok i� ve i�lemde sendi-
kalar�n görü�ünün al�nmas� zorunlu-
lu�u getiriyor, disiplin kurullar�nda 
çal��anlar�n ba�l� bulundu�u sendi-
kan�n temsilcisinin bulunmas�n� �art 
ko�uyor, örgütlü gücün bask�s�n�n 
yönetici erkin üzerinde hissettirilme-
sine zemin haz�rl�yor. 

Bu manada, 1990’l� y�llardan beri 
mücadelesi verilen, çilesi çekilen, 
2001 y�l�nda da 4688 Say�l� Kamu 
Görevlileri Sendikalar� Kanunu’yla 
yasal dayana��n� sa�lam�� olan me-
mur sendikac�l��� büyük mesafeler 
alm��t�r. Birçok hizmet kolunda ça-

l��anlar�n yüzde 70’i örgütlenmi� 
durumdad�r. Bu oran�n en dü�ük 
oldu�u hizmet alan� ise üniversite-
dir. Üniversitelerde bütün sendika-
lar�n toplam�n�n çal��anlara oran� 
yüzde 10’u bulmamaktad�r. Tar�m-
Orman hizmet kolunda bu oran yüz-
de 80’in üzerindeyken, Milli E�itim 
Bakanl���’nda e�itim çal��anlar�n�n 
yüzde 60’a yak�n� bir sendikan�n 
üyesidir. Ve E�itim-Bir-Sen, Milli E�i-
tim Bakanl���’nda 2009 mutabakat 
metinlerinde 137.464 üyeyle yetkili 
sendikad�r. Bugün bu say� 150.000 
civar�ndad�r. 

E�itim çal��anlar�, 1800’lü y�llardan 
itibaren çe�itli isimler etraf�nda ör-
gütlenmi�ler ve bugün sahip olduk-
lar� birçok hakk� bu örgütlerin müca-
deleleri sonucunda elde etmi�lerdir. 
Örgütlenme noktas�nda, tarihin her 
döneminde, üniversite çal��anlar� 
hep çekimser kalm�� ve üniversite 
camias�na yönelik örgütlenmeler çok 
ba�ar�l� olamam��t�r. Hatta üniversite 
ö�rencileri, örgütlenme noktas�nda 
hocalardan daha seri davranabilmi� 
ve kendi haklar�n�n mücadelesini 
daha etkin verebilmi�lerdir. Daha da 
vahim olan�, bugün üniversitelerde 
idari hizmetlerde çal��anlar, üniver-
sitelere yönelik örgütler içerisinde 
akademisyenlerden daha kat�l�mc� ve 
daha aktiftirler. Tabi ki burada �unu 
asla unutmamal�y�z ki, akademi dün-
yas�n�n örgütlenmeye bu uzak duru-
�u kendinden kaynaklanan bir sorun 
de�ildir. Sivil anlay��lar, sivil örgütler 
ancak demokratik ortamlarda ne�v-ü 
nema bulabilir. Üniversiteler, ba�lan-
g�c�ndan beri bask�n�n en yo�un ya-
�and��� yerlerdir. Farkl� dü�ünce ve 
çal��malara asla müsaade edilmemi�, 
en ac�mas�z �ekilde cezaland�r�lm��-
t�r. Ve bu bask�c� anlay��, YÖK gibi 
kurumlarla da sistemle�tirilmi�tir. O 
nedenle üniversitelerde örgütleni-
lememesi, bireylerle ilgili bir sonuç 
de�ildir. 

Bu örgütlenememenin do�al sonu-
cu olarak da üniversitelerde YÖK ve 
rektör krall�klar� olu�mu�; bilim, tek-
noloji, hatta ‘özgürlük’ üretim mer-

kezleri olmas� gereken üniversiteler, 
çal��anlar�na hiçbir özlük güvencesi 
vermeyen kurumlara dönü�mü�-
tür. Bugün ara�t�rma görevlisinden 
profesörüne kadar, hiç kimsenin i� 
güvencesi yoktur. Hatta akademik 
kariyerinin bile güvencesi yoktur. 
�stendi�i an, entipüften meselelerle 
insanlar�n profesörlük unvanlar� el-
lerinden al�nmakta, üniversiteyle ili�-
kileri kesilmekte, görevlendirme ad� 
alt�nda sürgünlere gönderilmekte, 
akademik çal��malar� sorgulanmak-
ta, sempozyum-panel-konferans gibi 
bilimsel çabalar� bile tehdit unsuru 
haline gelmekte, yay�nlar� ideolojik 
süzgeçlerden geçirilmekte, çal��ma-
lar�na verilen destek ve köstekler key-
filik içerisinde belirlenmekte ve ida-
recilerin �ahsi iradeleri üzerinde bir 
mekanizma bulunmamakta ya da var 
olanlar tan�nmamakta ve bu tan�ma-
man�n da bir bedeli olmamaktad�r. 
Çünkü bununla ilgili olu�amad��� 
için, örgütlü bir kar�� duru� sergilen-
memektedir. Bu sebeple de keyfilik-
ler sürüp gitmektedir. Üniversite ida-
releri, kendilerini de ba�layan birçok 
genel yasay� bilmemekte ya da hesa-
b� sorulmad��� için uygulamamakta-
d�r. Bunun en somut örne�i, 4688 
Say�l� Yasa ve bu yasa çerçevesinde 
ç�kan yönetmelik ve genelgelerdir. 
Bu yasalara biganelik, yönetici erkin 
kahramanl���ndan kaynaklanm�yor, 
ilgililerin sahiplenmemesi sonucun-
da ortaya ç�k�yor.

E�itim-Bir-Sen olarak, bütün üniver-
sitelerde temsilciliklerimizi olu�tur-
duk. Bundan böyle üniversitelerin ve 
üniversite çal��anlar�n�n sorunlar�n� 
dile getirecek olan ayl�k bir bülten-
le kar��n�zday�z. Üniversitenin ve 
üniversite camias�n�n sesi, gücü ol-
man�n çabas� içerisinde, camian�n 
üye olarak ve sorunlar� dile getirerek 
deste�ini beklemekteyiz. Eksi�imizi, 
yanl���m�z� sizlerin katk�lar�yla orta-
dan kald�r�p, üniversitelerin gerçek 
i�levine kavu�mas�n�n mücadelesini 
birlikte verece�iz. 

�nan�yoruz ki, birlikteli�imizle yar�n, 
bugünden daha güzel olacakt�r. 

E�itim-Bir-Sen Üniversite Kas�m 2009
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Y�llarca üniversitelerde ö�retim üyeli-
�i ve yöneticilik yapan Prof. Dr. Seyit 
Mehmet 	en, mevcut YÖK Yasas� ile 

üniversitelerin geli�mesinin ‘kesinlikle mümkün 
olmad���n�’ söylüyor. 	en’e göre, özgürlü�ün olma-
d��� yerde bilimsel üretim olmaz. 

YÖK’ün kurulu� amac�n�n, üniversiteyi zaptu-
rapt alt�na almak, hürriyet ortam�n� yok etmek ol-
du�unu ifade eden Prof. Dr. Seyit Mehmet 	en ile 
YÖK ve üniversiteleri konu�tuk. 

-Uzun y�llar üniversitelerde hoca ve yönetici 
olarak görev yapt�n�z. Umdu�unuzu bulabildiniz 
mi? 

Her zaman söylerim; bugün de meslek hayat�na 
at�lsam, yine akademisyenli�i seçerim. Çal��kan in-
san için de akademisyenlik iyidir, tembel insan için 

de. Çal��kan olsan, i�ini kendin halledersin. Dolay�-
s�yla akademik basamaklar� çok rahatl�kla ç�kars�n. 

Akademik hayat�mda ne arad�msa buldum, gü-
zel bir meslek. Tabi s�k�nt� çekti�imiz dönemler de 
oldu. Baz� idari tasarru� ar d���nda, unvanlar�m�z� 
ald�k ama kadrolar�m�z�, kafa yap�m�zdan dolay�, 
alamad���m�z dönemler oldu. Kadrolar�m�z� ala-
mad���m�z için Erzurum’dan Samsun’a, oradan da 
ba�ka bir üniversiteye, Van’a gittik. 

Üniversitelerin Zapturapt Alt�na 
Al�nma Merak� Bilim Üretmeyi 
Engelliyor 

-Bilimin geli�mesi, bilimsel üretimin ülke in-
san�n�n refah�na hizmet etmesi için nas�l bir üni-
versite ortam� meydana getirilmelidir? 

Hürriyetin Olmad��� Yerde 
Bilimsel Üretim Olmaz 

Prof. Dr. Seyit Mehmet �en:

YÖK Kanunu, 
rektörleri adeta 
kral yapm��t�r. 
Türkiye 
Cumhuriyeti’nde 
kendi çerçevesinde 
rektörden daha 
yetkili kimse 
yoktur. Çünkü 
kadrolar� istedi�i 
gibi da��t�r; atar, 
al�r, verir, vermez
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Üretime bakt���m�z zaman, bunun dört 
a�amas� vard�r; ilk a�ama, bilginin üretil-
mesidir. Üniversiteler, bilginin üretildi�i 
yerlerdir. Ama maalesef, gerek YÖK’ün 
bask�c� tutumu gerekse rektörlerin bilimsel 
çal��malar yerine üzerlerine vazife olmayan 
i�lere bula�malar� yüzünden bilgi üretimi 
yeteri oranda de�ildir üniversitelerimizde. 

Biz talebeli�imizde olsun, hocal���m�z-
da olsun, hocalar�m�z�n sahip olduklar� im-
kan� bulamad�k. 	imdikiler de bizim buldu-
�umuz imkanlar� bulamayacaklar. Çünkü 
pasta çok büyümedi�i halde, üniversite-
lerin say�s� artt�. Üniversitelerin say�s�n�n 
artmas�n� hep istedim, yine de istiyorum, o 
ayr� mesele; ama bakt���m�z zaman üniver-
sitelere siyaseti soktular. 

Zaten YÖK’ün kurulu� amac� da, üni-
versiteyi zapturapt alt�na almak, hürriyet 
ortam�n� yok etmektir. 

YÖK Kanunu, rektörleri adeta kral 
yapm��t�r. Türkiye Cumhuriyeti’nde kendi 
çerçevesinde rektörden daha yetkili kimse 
yoktur. Çünkü kadrolar� istedi�i gibi da��-
t�r; atar, al�r, verir, vermez. 	imdiki YÖK 
yönetimi bu key� li�i bir ölçüde kontrol 
alt�na almaya çal���yor. O da bürokrasiyi 
olabildi�ince art�r�yor. 

YÖK kuruldu�u zaman üniversite 
say�s� 19’dur. Daha sonra 28’e ç�k�yor. 
1992’nin sonunda üniversite say�s� 50 olu-
yor. 19 üniversiteyi yönetmek ayr�, 28’i 
yönetmek ayr�, 50 üniversiteyi yönetmek 
ayr�d�r. 	imdi bu say� 139 olmu�tur. 

Bu YÖK çat�s� alt�nda bir bilimsel ge-
li�menin olaca�� kanaatinde de�ilim. 	u 
anki üniversitelerin bilim üretme konusun-
da i�leri zor. YÖK’ün üniversiteleri zap-
turapt alt�na alma merak�, bilim üretmeyi 
engelliyor. Maddi bak�mdan üniversitelerin 
imkanlar�n�n az olu�u, ara�t�rma fonlar�n�n 
imkanlar�n�n giderek daralmas�… 

Bizim zaman�m�zda birçok akademis-
yen hiç yurtd���na ç�kmadan profesör oldu-
lar. Ço�u, ülke d���ndaki bilimsel kongrele-
re kat�lamad�. Kongreler de�i�ik ülkelerin 
bilim adamlar�yla ileti�im kurma, bilgi al�p 
verme yerleridir. 

�mkanlar�n az olu�u, imkanlar�n az 
olu�undan dolay� üniversitelere ra�betin 
azalmas� bilimsel geli�menin önünde çok 
önemli bir engeldir. Dolay�s�yla üniversite-
ler bilimsel anlamda zay�f olan insanlar�n 
elinde kalm�� oluyor. Bu da bilimsel üreti-

mi engelleyen çok önemli bir faktördür. 

YÖK ile �lgili Çal��mam�z�n 
Kapa��n� Bile Açmad�lar 

-Peki YÖK’e nas�l bak�yorsunuz, 
böyle bir yap�n�n devam etmesinden 
yana m�s�n�z? 

De�ilim. 1996’da baz� arkada�larla 
oturduk, YÖK Kanunu’nu gözden geçir-
dik. May�s, Haziran aylar�nda çal��mam�z� 
tamamlay�p Meclis’te bulunan arkada�-
lar�m�za gönderdik. Biz yeni bir çal��ma 
yapmad�k. Mevcut kanunda insanlar� zora 
sokan, hürriyetleri k�san maddeleri, ya�a-
d���m�z tecrübelerin �����nda düzeltmi�tik. 
Ama bir y�l boyunca kapa��n� açmad�lar 
bile. 

2003’te AK Parti zaman�nda da Erkan 
Mumcu Milli E�itim Bakan� iken, iki hafta 
sonu topland�k; birinde Ö�retmenevi’nde, 
di�erinde Gölba��’nda. Ben de E�itim-Bir-
Sen’in temsilcisi olarak kat�ld�m. Toplan-
t�ya kat�lmadan evvel Ö�retmenevi’nde 
ak�amlar� birkaç sefer E�itim-Bir-Sen 
elemanlar� olarak bir araya geldik. Burada 
dedim ki, ‘Bu bir zulüm yasas�d�r.’ Örne-
�in y�llar�n ö�retim üyesi, hatta rektörlük 
yapm�� akademisyenler bile, üniversite yö-
netimine biraz ters dü�tü�ü için denenmek 
üzere bir ba�ka üniversiteye gönderilir; ola-
cak �ey de�il ama, aç�kças� sürgün edilir. 
Ö�retim üyesinin ba�ka yere gönderilmesi 
gibi bir �ey kesinlikle olmaz. Çünkü oran�n 
ö�retim eleman�d�r. Ama 2547 say�l� yasa-
ya maalesef öyle bir madde koymu�lar ki, o 
maddeyle akademik elemanlar� gönderirler 
sürgüne. YÖK yasas�n�n birçok maddesi 
de�i�tirildi ama o maddeye nedense do-
kunulmad�. Örne�in bu yasaya dayanarak 
YÖK’ün eski yönetimi zaman�nda Yüzün-
cü Y�l Üniversitesi’nde ö�retim üyeli�i 
yapm��, dekanl�k ve rektör yard�mc�l��� 
yapm�� 7-8 hocam�z Türkiye’nin de�i�ik 
yerlerine sürgüne gönderildi. Böyle bir �ey 
olamaz. Kim yaparsa yaps�n, zulüm, zu-
lümdür; kabul edilemez. 

Bu yasa zulüm yasas�d�r. Bir insana bu 
kadar yetki verilmez. Bat�l� bir dü�ünür di-
yor ki, ‘E�er dünyay� melekler yönetseydi, 
yasalara ihtiyaç kalmazd�.’ Ama dünyay� 
insanlar idare ediyor. O zaman insanlar�n 
key�  yönetimlerini engelleyecek kurallar� 
koymak ve onu takip etmek durumunday�z. 
Bu kurallar� koymazsak, iktidara gelen her-
kes maalesef bunu yap�yor. Bu bak�mdan 
mevcut YÖK Yasas� ile üniversitelerin ge-
li�mesi kesinlikle mümkün de�ildir. 

Devletin Üniversitesi, YÖK’ü 
Olmaz 

-Siz bu yasan�n de�i�tirilmesinden mi 
yanas�n�z yoksa yeni bir sistem mi dü�ü-
nüyorsunuz? 

Yok, yok. Sistemin toptan ele al�nmas� 
laz�md�r. Devletin 6 hususta insan�n yan�n-
da olmas� gerekir. Nedir bunlar? Açl�kta, 
giyimde, bar�nmada, evlenmede, e�itimde 
ve sa�l�kta… Fakat bu hizmetlerin hiçbi-
rini devlet üretmez. Mesela devlet nerde 
üretir? Bireylerin hizmet üretemedi�i yerde 
devlet devreye girer ve hizmet üretir. Dev-
letin üniversitesi olmaz, devletin hastanesi 
olmaz; devlet sadece kural�n� koyar. Bun-
lar� kendi insan� yapar, insan�n yapamad��� 
yani gücünün yetmedi�i ya da kârl� bulma-
d��� yerde devlet devreye girer. 

Onun için devletin üniversitesi olmaz, 
hele YÖK’ü hiç olmaz. Üniversite özerktir. 
Özerk demek, ba��ms�z demek de�ildir. 
Herkes ba��ml�d�r. Demokrasi, ba��bozuk-
luk rejimi de�ildir. Belli kurallar koyars�n. 
Mevcut YÖK Yasas�’na dayan�larak bir-
çok rektör görevden al�nm��t�r ve bunlar�n 
hiçbirinde yarg� karar� yoktur. �ki müfetti� 
gönderirler, bir soru�turma yaparlar ve rek-
törü görevden al�rlar. Bunlar�n ço�u belki 
bir disiplin suçu bile i�lememi�tir. 

Dolay�s�yla YÖK olmaz, hangi yap�da 
olursa olsun, YÖK benzeri bir sistemle bir 
yere var�lmaz. 

Bir Öncemiz Bir Sonram�zdan 
Hep �yi Olmu�tur. 

-Nas�l bir yap� olmal�d�r? 

Rahmetli Sabanc�’n�n güzel bir sözü 
vard�r, çok kullan�r�m. Diyor ki, ‘biz lastik 
imalat�na girece�imiz zaman, bunu en iyi 
kim imal eder, ona bakar�z.’ Yani ne yapa-
ca��n� bilirsen, nas�l yapaca��n� ö�renirsin. 
Her �eyi bilmemiz �art de�il. Üniversiteyi 
iyi çal���r hale getirece�iz. Fatih dönemin-
den beri bu topraklarda üniversite tecrübesi 
var. Hadi eskileri medrese diye saym�yorlar 
ama �stanbul Üniversitesi örne�i var. Çok 
da güzel i�lemi� ve günümüze kadar gel-
mi�tir. 

Meslek hayat�mda, Ziraat fakültelerinde 
belki 5-6 kez müfredat de�i�ikli�i yap�ld�; 
say�s�n� ben bile unuttum. 	u an 1958’deki 
müfredata dönüldü. Yani hep iyiye gidelim 
derken, kötüye götürüyoruz. 

E�itim-Bir-Sen Üniversite Kas�m 2009
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Peki bu sistemde üniversite yönetimi 
nas�l olu�mal�? Do�rudan do�ruya seçimle 
olu�mal�. Ama maalesef alt�l� seçim siste-
mi kuruyorlar, alt� ki�i seçiliyor. Yukar�dan 
deste�i olanlar daha fazla oy alma imkan�na 
sahipler. Ondan sonra YÖK bu say�y� üçe 
indiriyor, Cumhurba�kan� bire. Bu sistem-
de ö�retim üyeleri birbirine dü�üyor. 

Rektörler do�rudan tayinle gelseler 
nas�l olur diye bir soru akla gelebilir. Bu 
kez milletin de�erlerine tamamen yan ba-
kan insanlar rektör olabiliyor. �sterseniz 
1982’deki rektörleri gözden geçirin. Bir 
ikisi hariç milletin de�erlerine tamamen 
ters bakan insanlar olduklar�n� görürsünüz. 
Bu �ekilde 10 y�l gidilmi�tir. 1992’de mer-
hum Özal Rektörler konusunda durumu bi-
raz dengeler gibi olmu�tur. Fakat kendile-
rinden ba�ka birilerinin rektör olmas�na ta-
hammülü olmayan belli mihraklar, Özal’�n 
ölümü üzerine, O’nun getirdi�i rektörlerin 
önemli bir k�sm�n�n görevden al�nmas�n� 
sa�lad�lar. Daha sonraki dönemde Süley-
man Demirel 1 oy alan� rektör olarak tayin 
etti, arkas�ndan Sezer de ayn� yolu takip 
ederek, koskoca üniversitede 1 oy alan� ata-
d�; 9 Eylül’de, Kastamonu’da…Üniversite 
ortam�nda bu tür uygulamalar çok onur k�-
r�c�d�r. K�sacas�, akademik hayat�mda �unu 
gördüm ki, bir öncemiz bir sonram�zdan 
hep iyi olmu�tur. 

Ö�retim Üyeleri Zab�ta 
Memuru Haline Getirildi 

-Üniversitelerin özellikle 28 �ubat 
sürecinde ideolojik sopa olarak kulla-
n�lmas�n�, rektörlerin ‘Ordu Göreve’ 
pankart� alt�nda millete kar�� kalk��ma 
hareketine giri�mesini nas�l de�erlendi-
riyorsunuz. Bu süreçte üniversitelerde 
neler ya�and�? 

En basitinden ba�larsak, ba�örtüsü do-
lay�s�yla üniversitelerde ö�retim üyeleri bir 
zab�ta memuru haline getirildi. Bu dönem-
de dekan veya dekan yard�mc�s� kap�da du-
rurdu. Ö�retim üyeleri en d�� kap�da, üni-
versitenin giri� kap�s�nda beklerdi. 1984’te 
Erzurum’dan Samsun’a doçentlik kadrosu 
almak için gittim. Çünkü doçent oldu�um 
halde ideolojik sebeplerle kadro alam�yor-
dum. Samsun’a gitti�imde görmü�tüm; �la-

hiyat Fakültesi’nde dekan yard�mc�s� bahçe 
kap�s�nda durur ve ba�örtülü ö�rencilerin 
içeriye girip girmediklerini kontrol eder-
di. Olaya bakar m�s�n�z, bir yönetici zab�ta 
memurlu�u yap�yor. Kafas� örtülüdür diye 
genç bir k�za bu muameleyi yap�yor ama 
kafas�n�n içinde neler oldu�unu bilemedi�i 
bir erkek ö�renciye ayn� muameleyi yapa-
m�yordu. Di�er tarafta, bu kafadaki insan-
lar bu sefer ‘Haydi K�zlar Okula’ kampan-
yas� düzenliyor. Bunlar�n ömürleri çeli�ki 
içinde geçmi�tir. 

Bak�n, kad�n� okumayan hiçbir millet 
geli�memi�tir. Babalar evlatlar�yla çok az 
vakit geçirirler. Anne çal��sa bile yine ba-
badan daha fazla me�gul olur çocu�uyla. 
Anneler daha üretkendir, daha müte�eb-
bistir. Yap� olarak kad�n erkekten daha 
cesurdur ve bunlar�n okumalar�na engel 
oluyorsunuz, sonra da ülkenin geli�mesini 
bekliyorsunuz... 

Bir dönem, ö�retim üyeleri, rektörün-
den ast�na kadar, hele de derse giriyorsa, 
ö�rencilerin kafas�n�n içini doldurmakla 
de�il, bir zab�ta memuru gibi kafas�n�n d�-
��n� düzenlemekle zamanlar�n� geçirdiler. 
28 	ubat, bu tür uygulamalar�n zirveye ç�k-
t��� bir dönemdir ama evveliyat� da var. 

Milletin de�erlerine yak�n insanlar�n 
okumas�, �u veya bu �ekilde, hep engellen-
meye çal���ld�. Böyle bir ortama üniversi-
teler oturtulmaya, böyle bir ortamda üni-
versite e�itim verilmeye çal���ld�. Nereye 
kadar geldik? Sonuç ortada. Dünyan�n ilk 
500 üniversitesi aras�na giren üniversitemiz 
yok. Ama bakars�n, bizim serbest ortamda 
yeti�mi� insanlar�m�z dünyan�n de�i�ik yer-
lerinde fevkalade ba�ar�l�d�rlar. �nsan�m�z 
hürriyet ortam�nda, yani mikro klimas�n� 
buldu�u zaman gerçekten çok ba�ar�l�d�r. 
Bu ülkede e�er k�l�k k�yafete bakmay�p da 
sadece insanlar�n kafas�n�n içini doldurma-
ya gayret etsek, biraz mübala�ayla, sadece 
e�itim hizmeti, ama iyi bir e�itim hizmeti 
vererek, bütün bütçe s�k�nt�lar�m�z� gideri-
riz.  Bütün dünya bize akar. 

Ekip Çal��mas� Olmad��� �çin 
Pek Fazla �yi �eyler Ç�km�yor 

-Üniversitelerimizin dünyan�n ilk 
500 üniversitesi aras�nda yer alamay���n� 
neye ba�l�yorsunuz? 

�nsan�n, insan olarak mütalaa edilme-
si için hür olmas� laz�m; inanc� ne olursa 
olsun. Çünkü Allah insan� hür yaratm��. 
Dolay�s�yla hür olmayan bir insan, hiçbir 
�ey üretemez. 	imdi bizim üniversiteleri-
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mizde hürriyet gerçekten yoktur. Düne 
göre bugün hiç yoktur. 	u anki YÖK 
yönetimi elbette daha iyidir, milletinin 
de�erlerine sayg� gösteren insanlar tara-
f�ndan yönetilmektedir; ama bu kanunla 
akademisyenlerin bekledi�i hürriyet or-
tam� olu�maz. 

Dolay�s�yla hürriyet yok, bu bir. 
Hürriyetin olmad��� yerde hiçbir �ey 
olmaz. �kincisi, para yok. Bir kere 
ara�t�rma çok pahal� bir �ey. Dedim 
ya, devletin yapmamas� gereken �eyler 
�unlar, �unlard�r… Ama devletin yap-
mas� gereken �eylerin ba��nda ara�t�rma 
gelmektedir. Ara�t�rma pahal�d�r. Özel 
sektör, getirisi çok de�ilse ara�t�rma 
yapmaz. Öyle ara�t�rmalar vard�r ki, 
y�llarca sürer. Her ara�t�rma istedi�iniz 
sonucu da vermeyebilir. Bizde maalesef 
devaml�l�k olmaz. Çünkü ara�t�rmalar 
bizde genellikle kurumsalla�mam��t�r, 
ekip çal��mas� yap�lmaz. Onun için biz-
de pek  fazla iyi �eyler ç�kmaz. 

Bizde Üniversitele�me Oran� 
Yüzde 25, Bunun Yüzde 18’i 
Aç�kö�retimdir 

-Ö�rencilerin i� bulma konusu 
gözetilmeden, her ilde bir üniversite 
aç�ld��� iddias�n� do�ru buluyor mu-
sunuz? 

��sizlik büyük bir problem. ��sizlik 
hastal�ktan daha kötü bir �eydir. Yani 
bir hastal��� insan anlayabilir ama genç 
bir insana i�sizli�i anlatamazs�n�z. ��siz 
insanlar her türlü yanl�� telkine aç�k-
t�r. Birçok beklentileri var; evlenecek, 
maddi imkanlar� olmad���ndan evlene-
miyor; bir s�k�nt�s� oldu�unda, e�er var-
sa, babas�ndan harçl�k alacak. 

Bir de �u var. ‘Sokakta okumam�� in-
san�n m� dola�mas�n� istersiniz, okumu� 
insan�n dola�mas�n� m� istersiniz’ diye 

sorarsan�z, ben okumu� insan�n dola�-
mas�n�n daha iyi oldu�u kanaatindeyim. 
Bilen insan, mutlaka önünü açabilecek 
insand�r. Fakat bizim Türkiye’de yanl�� 
olan bir �ey var. Üniversitedeki ö�re-
tim anlay���yla piyasan�n istedi�i insan� 
yeti�tirmek-e�itmek mümkün de�ildir. 
Dolay�s�yla s�k�nt�m�z var. S�k�nt�m�z 
her yerde üniversitelerin aç�lmas� de�il. 
�yi bir ö�retim kadrosuyla her yerde her 
e�itimi verebilirsiniz. 

Türkiye’de i�sizlik, tamamen kötü 
yönetimdendir. Bu, sistemin kötü kuru-
lu�undand�r. Devletin her yerde oldu�u 
bir ülkede i�sizli�i kesinlikle önleye-
mezsiniz. 

1960’a kadar üniversite say�m�z 
5’tir. Niye kurmam��lar? Bat� standart-
lar�na göre 500 bin nüfusa bir üniversi-
tedir. 	u anda bizdeki üniversite say�s� 
139’dur. Say� olarak epey yakla�m���z. 
Peki üniversitele�me oran� ne kadard�r? 
Yani liseyi bitirenlerin yüzde kaç� üni-
versiteye gidiyor. Son rakamlar� bilemi-
yorum, çünkü son iki y�lda belki biraz 
de�i�mi�tir, yüzde 25’tir. Bunun büyük 
bir k�sm�, yüzde 18’i, aç�kö�retimdir. 
Yani aç�kö�retim ile beraber yüzde 
25’tir, �imdi yüzde 30 olsun. Örgün ö�-
retime bakt���m�zda, geli�mi� ülkelerde 
yüzde 90 � lan civar�ndad�r. Yüzde 100 
olanlar vard�r. Dolay�s�yla böyle bir or-
tamda üniversite say�s�n�n artmas� bir 
�ey ifade etmiyor ki. 

Bat�l�lar�n yapt��� ara�t�rmalara 
göre, e�itim seviyesi artt�kça, gelir sevi-
yesi art�yor. Dolay�s�yla e�itim seviye-
sini mutlaka art�rmal�y�z. Ne pahas�na 
olursa olsun bunu yapmal�y�z...

Göreceksiniz, e�itim seviyemiz 
yükseldikçe i�lerimiz giderek düzele-
cektir. 

Prof. Dr. Seyit Mehmet �en Kimdir?

1944 y�l�nda Gerede’de do�du. �lkokulu 
Gerede’de, ortaokul ve liseyi �zmit’te okudu. 
Üniversite ö�renimini Ankara Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi’nde yapt�. Bir süre Tar�m 
Bakanl��� te�kilatlar�nda çal��t�. 1973 
y�l�nda Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne 
asistan olarak girdi. 1976 y�l�nda Doktor, 
1981 y�l�nda Doçent oldu. 1981-1982 
y�llar�nda ABD’nin California ve Georgia 
üniversitelerinde misa� r ara�t�r�c� olarak 
bulundu. 1973-1984 y�llar� aras�nda 
Atatürk Üniversitesi’nde, 1984-1988 y�llar� 
aras�nda 19 May�s Üniversitesi’nde çal��t�. 

1988 y�l�nda Yüzüncü Y�l Üniversitesi’ne 
Profesör olarak atand�. 1988-1992 
y�llar�nda Y.Y.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanl���, 
1992-1995 y�llar�nda Y.Y.Ü. Rektörlü�ü 
görevlerini yürüttü. 1990-1991 y�llar�nda 
TÜB�TAK/TOAG yürütme komitesi üyesi 
olarak görev yapt�. 1994 y�l�nda rektör 
olarak “y�l�n bürokrat�” seçildi. 

2006 y�l�nda emekli oldu.

De�i�ik dönemlerde �sviçre, Fransa, 
�talya, Japonya, �spanya, Portekiz, 
Almanya, Belçika, Macaristan, K�rg�zistan, 
K�br�s, Hollanda ve Amerika’da bilimsel 
toplant�lara kat�ld�. 

Bugüne kadar 30 akademisyene Yüksek 
Lisans, 17 akademisyene Doktora çal��mas� 
yapt�rd�.  

Yazar�n yay�nlanm�� eserleri �unlard�r: 

Ceviz Yeti�tiricili�i (1986, 2006, 2009), 
�eftali A�açlar�n�n Ço�alt�lmas� (1987), 
O Belde (�iir, 1987), Devletin Tanr�la�mas� 
(1996), Y�lanlar da Bahar� Bekler (1996, 
1997), Laika (roman, 1997), Sistemin 
Ahtapotla�mas� (1998), Demoklasya 
(1998), De�i�imin �klimi (1998), Gül Ülkesi 
(�iir, 1998), Kavgalar�n Anatomisi (2000), 
A�açlar K���n Olgunla��r (2000), �rtica 
(roman, 2002), CHP’den AKP’ye (2003), 
Y�lan Kayas� (roman, 2006), �nsan/Kimdir, 
Niçindir? (2009), �ki �klim/ Selam üzere 
olmak/Namaz üzere ya�amak (2009), Yolcu 
(roman, 2009). 

Ara�t�rmalara göre, e�itim seviyesi artt�kça, gelir seviyesi 
art�yor. Dolay�s�yla e�itim seviyesini mutlaka art�rmal�y�z. 

Ne pahas�na olursa olsun bunu yapmal�y�z...
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Yüksekö�retim Kurulu’nun hem kendi içinde 
hem de üniversitelerde yeniden yap�land�r-
maya gitmesi kaç�n�lmaz hale gelmi�tir. 	u 

anki yap�s�yla kurum, ne kendi içindeki ne üniversite-
lerdeki sorunlara tam olarak yeti�ememektedir. Üni-
versitelerin say�s�n�n ve nüfuslar�n�n artmas�, yeni 
sorunlar� beraberinde getirmi�tir. Bu sorunlar içinde 
ö�retim üyesi say�s� ve kalitesi, verilen e�itimin ni-
teli�i, ara�t�rmalar�n de�eri, öncelikli sorunlar olarak 
görünüyor. Bunlara yönetim yap�s�ndan ve yönetme 
biçiminden kaynaklanan sorunlar� da eklemek gere-
kir. Her bak�mdan ülkemizde h�zl� bir geli�menin ya-
�anmas�, üniversitelere yönelik beklenti ve talepleri 
de art�rmaktad�r. Devletin ve toplumun üniversite-
lerden yeterince istifade etmesinin yolu da sa�lanan 
imkanlarla s�n�rl�d�r. Sa�lanan veya sa�lanamayan 
imkanlar da bir sorun olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. 
Bu sorunlar� idari, akademik ve mali olmak üzere üç 
ba�l�k alt�nda toplamak mümkündür. 

A. �dari Sorunlar

1. YÖK’ün Yap�s� ve ��leyi�i

Yüksekö�retim Kurulu, bir idari yap� olmaktan 
ç�k�p, bir koordinasyon kuruluna dönü�melidir. Bu, 
hem üniversitelerin özerkli�ini sa�layacak hem de 
sorunlara daha h�zl� çözüm getirme f�rsat� yaratacak-
t�r. Bugün üniversiteler YÖK gibi bir kurum çat�s� 
alt�nda olmalar�na ra�men koordinasyon noktas�nda 
ciddi s�k�nt�lar ve zaa� ar ya�amaktad�r. Sözgelimi, 
üniversiteler aras�nda bilgi ak��� ve payla��m� nokta-
s�ndaki ileti�im ve ili�ki son derece zay�ft�r. Halbuki 
ba�ta ara�t�rma ve geli�tirme olmak üzere, e�itim-
ö�retim, hoca ve ö�renci de�i�imi noktas�nda üni-
versitelerin birbiri ile s�k� bir ileti�im ve ili�ki içinde 
olmas� gerekir. Bu da ancak üst bir koordinasyon ku-
rulu ile mümkün olur.  

2. Rektör Atamas�

Rektör seçimi/atamas�nda daha demokratik bir 
usule geçilmesinin hem bir beklenti hem de kaç�-
n�lmaz bir gerçek oldu�u aç�kt�r. Daha kat�l�mc�, 

mensuplar�n�n aidiyet duygusunu geli�tirici ve te�-
vik edici olmas� bak�m�ndan kat�l�m�n en üst düzeye 
ç�kar�lmas� önemli bir gerekliliktir. Ö�retim görev-
lisi, okutman ve ara�t�rma görevlisi dahil akademik 
kadronun tamam�n�n, idari personel ve ö�rencilerin 
k�smen seçime dahil edilmesinin bir yolu bulunma-
l�d�r. Her ne kadar idari personel akademik nitelik 
ta��m�yor olsalar da, yerine getirdikleri görev onlar� 
üniversitenin vazgeçilmez unsuru k�lmaktad�r. Bu 
personelin yok say�lmamas� ve söz haklar�n�n bu-
lunmas� gerekir. Ayn� �ekilde belli bir süre üniversite 
bünyesinde hizmet alan konumunda bulunan ö�ren-
cilerin de mensubu olduklar� üniversite yönetiminde 
söz sahibi olmalar� do�ald�r.

3. Rektör Yetkileri

Rektörlerin mevcut yetkileri oldukça fazlad�r. 
Bu yetkiler üniversitenin önünü açmak yerine ço�u 
zaman kilitleme i�levi görmekte ve ö�retim üyesi 
ile rektörü s�k s�k kar�� kar��ya getirmektedir. Ata-
malardan, ara�t�rma fonlar�na, görevlendirmelerden 
e�itim ö�retime kadar bir yetki geni�li�i üniversite 
ve fakülte kurullar�n� i�levsiz hale getirmekte veya 
onay makam�na dönü�türmektedir. Rektörlere tan�-
nan yetkilerin büyük bir k�sm�n�n akademik kurul-
lara verilmesi hem iç i�leyi�i kolayla�t�racak hem de 
rektörlerin yükünün ha� � emesini sa�layacakt�r. Bu 
da rektörlerin daha h�zl� ve verimli çal��mas� ile her 
kurulun ve kurula üye ö�retim eleman�n sorumluluk 
almas�n� beraberinde getirecektir. Kurullar�n ve ö�-
retim üyelerinin sorumluluk ve yetkilerinin artmas�, 
üniversiteye olan mensubiyet ve aidiyet duygular�n� 
peki�tirecektir. Aidiyet duygusu hem ara�t�rma ç�ta-
s�n�n nicelik ve nitelik olarak yükselmesini hem de 
e�itim ö�retim kalitesinin artmas�n� sa�layacakt�r.

Öte yandan fakülte dekanlar�n�n yetkileri son de-
rece k�s�tl�d�r. Rektörlerinin yetkilerinin bir k�sm�n�n 
dekanlara devredilerek, dekanlar�n sorunluluk alan-
lar�n�n geni�lemesi ve yönetti�i fakültede daha fazla 
söz sahibi olmas� sa�lanmal�d�r. Fakültedeki ö�retim 
üyesi, sorununu do�rudan rektöre de�il en yak�n�n-

Yüksekö�retimin
Genel Sorunlar� ve 
Çözüm Önerileri 

Üniversitelerin 
say�s�n�n ve 
nüfuslar�n�n 
artmas�, yeni 
sorunlar� 
beraberinde 
getirmi�tir. 
Bu sorunlar 
içinde ö�retim 
üyesi say�s� 
ve kalitesi, 
verilen e�itimin 
niteli�i, 
ara�t�rmalar�n 
de�eri, 
öncelikli 
sorunlar olarak 
görünüyor

Doç. Dr.

Cağfer Karadaş*

*Uludağ Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi
Eğitim-Bir-Sen Uludağ 
Üniversitesi Temsilcisi
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daki dekana ula�t�rabilmeli ve böylece so-
run fakülte içinde çözülmelidir. Bu, yerinde 
ve yerinden yönetimin de bir gere�idir. Bu 
yakla��m ayn� zamanda güven duygusunu 
ve sorumluluk bilincini de art�r�c� bir i�lev 
görür.

4. Büyük Üniversitelerin Bölünmesi

Nüfusu yirmi binin üzerindeki üniver-
sitelerin hantal bir yap� arz ettikleri art�k 
bir gerçektir. Onlar�n bu hantal yap�dan 
kurtar�lmas�n�n yolu da bölünerek nispe-
ten küçük ama daha esnek ve dinamik bir 
yap�ya sahip üniversiteler olu�turulmas�-
d�r. Üniversitelerin bölünmelerinin sa�l�k, 
sosyal ve fen bilimleri gibi temel alanlara 
göre yap�lmas�n�n daha sa�l�kl� sonuçlar 
do�uraca�� söylenebilir. Özellikle sosyal 
bilimlerin sa�l�k ve fen bilimlerin bask�-
s�ndan kurtar�lmas� aciliyet arz etmektedir. 
Öte yandan t�p fakülteleri çal��ma biçimi 
ve gördü�ü i�lev ile üniversiteler içinde 
ba��ms�z ve bask�n bir yap� durumuna gel-
mi�tir. Bu yönüyle üniversitelerdeki di�er 
bölümlerin geli�mesini engellemektedir. 
Üniversitelerdeki sa�l�k bölümlerinin bir 
bütün olarak ayr�lmas� ve müstakil bir yap�-

ya kavu�turulmas� di�er bölümlerin geli�-
mesi ve sa�l�kl� i�lemesi için hayati önem 
ta��maktad�r.

B. Akademik Sorunlar

1. Akademik Yükseltme ve Atama

Üniversitelerin atama ve yükseltilme 
kriterlerinin üst ve alt limitlerinin tespit 
edilmesi ve bunlar�n i�leyi�inin denetlen-
mesi de bir zaruret haline gelmi�tir. Üni-
versitelerin belirledikleri kriterler aras�nda-
ki uçurum, atamalarda adaletsiz bir görüntü 
olu�turmaktad�r. Bu farkl�l�klar�n asgari 
düzeye indirilmesi ve bir standart getiril-
mesi olumsuz görüntüyü ortadan kald�r�r. 
Kriter haz�rlan�rken Türkiye’nin �artlar� ve 
imkanlar�, alan�n gereklilikleri ile ö�retim 
üyesinin özellikleri dikkate al�nmal�d�r. 
Akademisyene sa�lanan imkanlar ile bek-
lentiler aras�nda adil bir orant�n�n kurulma-
s� yoluna gidilmedir. Zira imkan ve beklenti 
aras�nda oran gözetmeyen taleplerin s�k�nt� 
meydana getirdi�i bir gerçektir. Öte yandan 
mevcut durum itibariyle üniversitelerimiz, 
soysal bilimler, sa�l�k bilimleri ve fen bi-
limleri olmak üzere üç temel ayak üzerine 
oturur. Kriterlerin haz�rlanmas�nda bu üç 

alan�n aralar�ndaki mahiyet fark�n�n göz 
önünde bulundurulmas� ve her bir alan�n 
özelliklerine uygun özel kriter haz�rlanmas� 
gere�i vard�r. Üç alan� tek bir çerçeve içine 
alan torba kriterler üniversitelerde s�k�nt�ya 
neden olmaktad�r.

2. Akreditasyon

Üniversitelerdeki bölümleri ve prog-
ramlar� akredite edecek birimlerin olu�-
turulmas� art�k bir zorunluluk haline gel-
mi�tir. Yüksek Ö�retim Kurulu’nun bün-
yesinde olu�turulacak bu birimler, bölüm 
ve programlarda standard�n sa�lanmas�n�n 
yan�nda ileti�im ve etkile�im imkan�n� da 
beraberinde getirir.

Bilimsel çal��malar�n yay�nland��� ve 
de�erlendirildi�i hakemli dergiler için de 
Yüksek Ö�retim Kurulu nezdinde bir ak-
reditasyon birimi olu�turulmas� ve bu der-
gilerin belli bir standarda kavu�turulmas� 
Türk bilim hayat�n�n geli�mesi için önem-
lidir. Çünkü hakemli dergilerin kurumsal 
hale gelmesi ve sistemin sa�l�kl� i�lemesi 
için bir üst kurulu� taraf�ndan denetlenmesi 
önemlidir.
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3. Yurtd��� ve Yurtiçi Görevlendirme

Yurtd��� görevlendirmeler ile ilgili 
YÖK’ün yeni ald��� kararlar oldukça yerin-
de ve sevindiricidir. Yüksek Lisans, Dokto-
ra ve Doktora sonras� akademik personelin 
yurtd���nda ara�t�rma yapma ve bilimsel 
bak�mdan kendisini geli�tirmesi için Yurt-
d��� Ara�t�rma Bursu uygulamas� akademik 
hayat için oldukça önemlidir. Bu burslar�n 
bütün dünya ülkelerine yönelik verilmesi 
ayr�ca kayda de�erdir. Çünkü art�k akadem-
yam�z�n bütün dünyay� içine alan bir bak��a 
kavu�mas� gerekmektedir. Belli bölgeleri 
ve ülkeleri esas alan bir çal��ma s�n�rl� ve 
eksik kal�r. Özellikle sosyal bilimler alan�n-
da bu geni�li�in büyük önemi vard�r. Dün-
yay� tan�yan ve dünya taraf�ndan tan�nan 
bir akademik yap�ya kavu�ma noktas�nda 
maalesef geç kal�nm��t�r. Ayr�ca akademik 
personelin, yerinde ara�t�rma yapmas� ve 
yabanc� dil ö�renmesi de hayati önemi ha-
izdir. YÖK’ün bu ad�mlar�n�n geni�leyerek 
devam etmesi gerekti�ini dü�ünüyoruz. 

Farabî De�i�im Program� son derece 
yerinde bir ad�md�r. Bununla üniversitele-
rin yurtiçinde irtibat� ve ileti�imi kolayla�a-
cak ve ilerleyecektir. Hem ö�retim eleman� 
hem de ö�renci baz�nda yeni ileti�im alan-
lar� olu�acakt�r. Ayr�ca bununla ö�retim 
üyesi s�k�nt�s� çeken baz� üniversitelerin bu 
s�k�nt�lar� giderilecektir. Bunun için yeterli 
ve cazip imkanlar�n sunulmas� önemlidir. 
Ayr�ca bu uygulaman�n ba�ar�ya ula�mas� 
rotasyonu da gereksiz k�lacakt�r.

4. Sosyal Bilimler Sorunu

Türk üniversitelerindeki sosyal bilim-
ler; sa�l�k, fen ve teknik bilimlerin yan�nda 
ikinci planda kalmakta hatta deyim yerin-
deyse üvey evlat muamelesi görmektedir. 
Halbuki sosyal altyap�s� olu�mam��, bir 
toplumda sa�l�k, teknik ve fen bilimlerinin 
kabul görmesi ve sa�l�kl� bir uygulama ala-
n� bulmas� mümkün de�ildir. Hatta sosyal 
geli�menin önünde giden teknik geli�meler 
toplumsal dokuda zararl� sonuçlar meydana 
getirmektedir. Sa�l�k alan�ndaki bulu� ve 
yeni yöntemler de ancak sosyal ve kültürel 
alt yap�n�n olu�mas�na göre kabul görür ve 
uygulama �ans� bulur.

Üniversitelerde yöneticilerin sürekli 
sa�l�k bilimlerinden ve teknik bilimlerden 
atanmas�, sosyal bilimlerinin sorunlar�n�n 
yeterince alg�lanamamas�n� ve çözümü 

noktas�nda nicelik ve nitelik itibariyle ciddi 
bir katk�n�n sa�lanamamas�n� beraberinde 
getirmektedir. Üniversite fonlar�n�n sosyal 
bilimler alan�nda yeterince kullan�lamama-
s� bunun aç�k ve somut bir örne�ini olu�-
turur.

Sosyal bilimler, hem yap�sal, hem yön-
tem hem de zihniyet dünyas� itibariyle 
teknik ve sa�l�k bilimlerinden farkl�l�k arz 
eder. Bu farkl�l�klar� a�arak iki ayr� dünya-
n�n birbirini anlamas� ve sorunlar�na çözüm 
getirmesi beklenemez. �ngiliz bilim adam� 
C.P. Snow’un 1959 y�l�nda �ngiltere’de 
Rede Konferans� çerçevesinde, “�ki Kültür” 
ad�yla verdi�i konferansta bu durum aç�kça 
tespit edilmi�tir. (bk. �ki Kültür, TÜB�TAK 
Yay�nlar�, Ankara 2001)

 Bu dü�ünceler do�rultusunda Tek-
nik Üniversite örne�inden hareketle Sos-
yal Bilimler üniversitelerinin kurulmas� 
Türkiye’de hem sosyal bilimlerin geli�me-
sini hem de toplumun sosyalle�me ve kül-
tür düzeyinin yükseltilmesinde akademik 
dünyan�n katk�s�n�n artmas�n� sa�layacak-
t�r. Çünkü fen, teknik ve sa�l�k bilimlerinin 
gölgesinde kalan sosyal bilimlerin geli�-
mesi, güçlenmesi, beklentilere ve taleplere 
cevap vermesi söz konusu olamamaktad�r. 
Asl�nda sosyal bilimlerdeki bu s�k�nt� do-
layl� olarak di�er alanlar� da etkilemekte-
dir.

5. Akademik Özerkli�in Korunmas�

Bilimsel çal��malarda akademik özerk-
li�in korunmas� ve dokunulmazl���n sa�-
lanmas� önemlidir. Bir bilim adam�n�n söz-
lü veya yaz�l� faaliyetlerinden dolay� soru�-
turmaya tabi tutulmas� ve takibata maruz 
b�rak�lmas� bilim heyecan�n� yok eden ve 
bilim adam�n�n azmini k�ran sonuçlar do-
�urmaktad�r. Cesur ve heyecan� diri bilim 
adamlar� olmas�n� arzu ediyor ve önemsi-
yorsak, bilimsel özerkli�e sayg�l� bir orta-
m�n olu�turulmas� yolunda ad�m at�lmas� 
gerekir. 

D. Mali Sorunlar

1. �ntibak Sorunu

Doçent unvan�n� alan ö�retim üyesi 
veya elemanlar�n�n en az�ndan mali kay�p-
lar�n�n önlenmesi için atama i�lemi yap�l-
madan intibaklar�n�n sa�lanmas� gerçekle�-
tirilebilir. Bunun geçmi� y�llarda bir kereye 

mahsus olarak uygulamas� yap�lm�� idi. Bu 
uygulaman�n bütün zamanlara yay�lma-
s� mümkündür. Özellikle halen yard�mc� 
doçent kadrosunda bulunan bir doçentin 
en az�ndan özlük haklar� itibariyle olmas� 
gereken kadroya intibaklar�n�n yap�lmas� 
yönünde bir ad�m at�labilir. Çünkü atama 
i�lemi bazen kadro olmamas� bazen de ida-
recinin takdir yetkisi dolay�s�yla uzun süre 
gerçekle�memekte ve bu yüzden de ö�re-
tim üyesi hak kayb�na u�ramaktad�r.

Ayr�ca yard�mc� doçentlerin üçüncü de-
recede bekletilmeleri i�lemine de son veril-
melidir. Bir ö�retim görevlisi ve ö�retmen 
birinci dereceye inerken yard�mc� doçentin 
üçüncü derecede bekletilmesi hakl� bir uy-
gulama de�ildir.

2. Ara�t�rma Görevlili�i

Ara�t�rma görevlilerinin maa� durumu 
her ne kadar son düzenlemede belli ölçüde 
iyile�tirildiyse de yeterli oldu�u söylene-
mez. Ayr�ca bu kadroda bulunan elemanla-
r�n yurt içi ve yurt d��� ara�t�rma izinlerinin 
kolayla�t�r�lmas�, yolluk ve yevmiyelerinin 
verilmesi hatta ara�t�rma durumuna göre 
ek ödenek tahsis edilmesi mümkün hale 
getirilmelidir. Akademisyenlere farkl� bir 
yolluk yevmiye tan�m� ve uygulamas� ge-
tirilmesi de gerekir. Çünkü akademisyen 
ara�t�rma amaçl� yola ç�kmakta ve harca-
mas�n�n büyük bir k�sm�n� bu kalem olu�-
turmaktad�r.

3. Tan�nan �mkan ile Beklenti Dengesi

Ö�retim üyelerine tan�nan mali imkan-
lar ile onlardan talep edilen ara�t�rmalar 
aras�nda bir denge kurulmal�d�r. Bir ba�ka 
deyi�le akademisyenlerin de�erlendirilme-
sinde kendisine tan�nan imkan ile beklenti 
aras�nda bir denge gözetilmelidir. Çünkü 
verilen imkandan fazlas�n� beklemek, aka-
demisyenin üniversiteye olan mensubiyet 
duygusunu zedelemektedir. Bu çerçeveden 
olmak üzere devlet üniversiteleri ile özel 
üniversiteler aras�nda derin bir uçurumun 
olu�tu�u aç�kt�r. Devlet üniversiteleri aley-
hine bozulan dengenin yeniden kurulmas� 
en az�ndan belli düzeylerde ma�duriyetle-
rin giderilmesi yoluna gidilmelidir. Ara�-
t�rma fonlar�n�n h�zl� ve verimli i�letilmesi, 
sosyal bilimlerin bu fonlardan daha fazla 
yararland�r�lmas� için ek önlemler al�nmas� 
gerekir. 
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Üniversiteler ve 
Sendikal Örgütlenme

Bir e�itim-ö�retim ve ara�t�rma kurumu ola-
rak üniversiteler, üst düzeyde bilginin üre-
tildi�i, ö�retim ve yay�n yoluyla bilgilerin 

uluslar aras� alanda yay�ld��� en önemli kurumlard�r. 
Onlar�n bilimsel ve teknik bilgi üretmenin yan�nda 
çevrelerini söz konusu bilgilerle bilinçlendirme ve 
bulunduklar� bölgenin sosyal, siyasal, kültürel ve � -
kirsel bazda ihtiyaç duyduklar� bilgilerle geli�tirme 
sorumluluklar� vard�r. Üniversiteler; dü�ünen, ara�t�-
ran, sorgulayan, üreten, yorum yapan, vizyonu aç�k, 
en üst bilgilerle donanm��, gelece�e dönük plan� ve 
projesi olan elemanlar�n yeti�ti(rildi)�i kurumlar ol-
mak durumundad�r. 

Ancak bu kurumlar baz� ciddi problemlerle kar�� 
kar��yad�r. Bunlar�n ba��nda üniversitelerde � kir ve 
dü�ünce hürriyetinin yeterince sa�lanamamas� gel-
mektedir. YÖK’ün ve üniversitenin faaliyetleriyle 
ilgili gerek akademisyen gerekse di�er çal��anlar 
taraf�ndan yap�lan ele�tiriler, muhalif bir tav�r ola-
rak nitelendirilmekte ve yöneticiler taraf�ndan fark-
l� � kirlere hiç tahammül gösterilmemektedir. Oysa 
üniversiteler bilgili, tecrübeli, üretken insanlar�n bu-
lundu�u, de�i�ik � kirlerin ve bak�� aç�lar�n�n ne�vü 
nema buldu�u, yeni ve özgün dü�üncenin üretildi�i 
yerler olmal�d�r. Hiçbir ö�retim eleman� � kir ve dü-
�üncesinden dolay� d��lanmamal� ve bask�lara ma-
ruz kalmamal�d�r. Aksi takdirde ayk�r� dü�ünmeyen 
hiçbir bilim insan�n�n yeni ve özgün � kir üretmesi 
ve icat yapmas� mümkün de�ildir. 82 Anayasas�’n�n 
olu�turdu�u 2547 Say�l� Kanun ile gelen YÖK ya-
p�s�yla üniversite çal��anlar�n�n ifade özgürlü�ü k�-
s�tlanm��; üniversiteler, � kirlerin tart���ld��� yerler 
olmaktan ç�kar�lm��, adeta farkl� dü�ünce yap�lar�n� 
sindirme politikas� izlenmi�tir. Bu da, üniversitelerin 
toplum nezdindeki itibar�n� zedelemi�tir.  Ö�retim 
üyeleri dü�üncelerini söylemekten çekinir hale gel-
mi�, hakk�n� arayamayan, taraf� olmayan, çift ki�i-
likli bireyler olmaya zorlanm��lard�r. 

Üniversitelerin sorunlar�ndan bir di�eri de, yö-
neticilerin nas�l tayin edilece�i problemidir. Mevcut 
YÖK yasas�nda getirilen ve uygulanan sistem pek 

çok sorunlar� da beraberinde getirmi�tir. Bu sisteme 
göre üniversitelerde rektörün belirlenmesi, k�smi bir 
seçimle en fazla oyu alan adaydan ba�lamak üzere 
s�ralanan 6 aday aras�ndan YÖK Genel Kurulu’nca 
Cumhurba�kan�’na sunulan üç adaydan birisinin   
Cumhurba�kan� taraf�ndan atanmas� gibi her a�ama-
s� birçok faktöre ve hesaba ba�l� bir süreçle gerçek-
le�mektedir. Bu sistem kanaatimizce demokratik bir 
sistem de�ildir. Bu sistemde en fazla oyu alan aday, 
6 aday aras�ndan ilk üçe giremeyebilece�i gibi, ilk 
üçe girebilse bile ikinci veya üçüncü s�rada Cum-
hurba�kan�na sunulabilmektedir. Cumhurba�kan� ilk 
üç adaydan oy oran�na bakmaks�z�n istedi�i aday� 
rektör olarak atayabilmektedir. Bu durumda demok-
ratik bir seçimin hiçbir anlam� kalmamaktad�r. Oy 
kullanan ö�retim üyeleri adeta kendilerini önceden 
belli bir oyunun � güran� olarak hissetmekte ve pek 
çok ö�retim üyesi oy kullanma konusunda isteksiz 
davranmakta ve seçimin anlams�z bir senaryodan 
ibaret oldu�unu aç�kça ifade etmektedirler. Bu da 
ö�retim elemanlar�n�n sisteme olan güvenlerini ze-
delemektedir. 

Ö�retim üyelerinin bilimsel ara�t�rma ve e�itim-
ö�retim görevleri yan�nda ülkenin sosyal, siyasal ve 
kültürel sorunlar�na duyarl� olma ve bu konularda 
toplumun ihtiyac� olan dü�ünceleri ve çözüm öne-
rilerini kamuoyuna sunma görevleri vard�r. Bunu 
gerçekle�tirmenin yolu, ö�retim üyelerinin sendika-
la�ma sürecine h�zla kat�lmalar�d�r. 	imdiye kadar 
YÖK’ün a��r bask�s� yüzünden üniversitelerde is-
tenen seviyede sendikal örgütlenme gerçekle�eme-
mi�tir. Üniversite çal��anlar�n�n örgütlenip, sendikal 
çal��malara daha fazla kat�lmalar� ve “Bu ülkenin 
yol haritas�n�n çizilmesine” katk�da bulunmalar� 
art�k bir zorunluluk haline gelmi�tir. 	imdiye kadar 
Türkiye’de en çok haks�zl��a u�rayan, özgürlükle-
ri k�s�tlanan kesim, üniversite çal��anlar� olmu�tur. 
Bu gerçe�e ra�men, sendikal örgütlenmenin en az 
oldu�u yerler üniversitelerimizdir. Çünkü YÖK’ü 
kuran 82 Anayasas�’n�n bürokratik oligar�iye f�rsat 
vermesiyle olu�an bask�, üniversitelerimizde gerek 
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akademik özgürlü�ün gerekse sendika-
la�man�n önüne bir set çekmi�tir. E�itim 
çal��anlar�n�n örgütlenme oran�na bakt���-
m�zda, Milli E�itim’de sendikala�ma ora-
n� yüzde 55 iken, üniversitelerde bu oran 
yüzde 20’leri bile bulmam��t�r. Üniversi-
telerde sendikala�man�n, etkin ve örgütlü 
bir yap�n�n olmay���, yay�n organlar�n�n 
olmay���, akademisyenlerin ülkenin sorun-
lar� konusunda � kirlerini ifade edecek bir 
alan bulamamalar�na yol açmaktad�r. 1960, 
1971, 1980 darbeleri ve son olarak da 28 
	ubat postmodern darbesi dönemlerinde 
üniversite hocalar� kanaatlerini aç�klad�k-
lar� için ciddi s�k�nt�lar ya�am��lard�r. Bu 
dönemlerde ö�retim üyeleri üzerindeki 
bask� giderek artm��t�r. Bugün, o dönem-
lerde ya�ad�klar� s�k�nt�lardan henüz tam 
olarak kurtulabilmi� de�ildir. Bask�c� orta-
m�n yayd��� korku hala devam etmektedir. 
Üniversite personeli, 60, 71 ve 80 darbeleri 
sonras�ndakine benzer bir bask�ya maruz 
kalacaklar�n� dü�ünerek sendikalara üye 
olmamakta, resmi kal�plar içinde kendisine 
biçilen görevi yerine getirmeyi yeterli gör-
mektedir.  Bu da onlar�n toplumsal sorunla-
ra duyars�z kalmalar�na ve kendi kabuklar� 
içine çekilerek etkisiz hale gelmelerine yol 
açmaktad�r.

Üniversitelerde ideolojik yap�lanmalar 
ciddi boyutlara ula�maktad�r. “Bize bilim 
adam� de�il, bizden adam laz�m” anlay��� 
her dönemde ve farkl� e�ilimlerdeki rektör-
lerce içselle�tirilmi� bir anlay�� olmu�tur. 
Oysa üniversitelerde bilim ve bilimsel an-
lay�� esas olmal�d�r. Personel istihdam�nda 
ideolojik saiklerle de�il, bilimsel kriterlerle 
hareket edilmelidir.  

Üniversitelerde akademik yükselme 
ve ter� ler belirli kriterlere ba�lanmal�d�r.  
Olu�turulacak bu kriterler çerçevesinde un-
van� ve ter� yi hak eden üniversite persone-
linin atamas� yap�lmal�d�r. Ö�retim üyeleri-
nin kadrolara atanmas� rektörün iki duda�� 
aras�nda olmamal�d�r. Doktoras�n� bitiren, 
doçentlik unvan�n� alan ve profesörlük sü-
resini dolduran akademisyenlere, akademik 
kriterleri yerine getirmeleri halinde kadro-
lar�na geçme imkan� verilmelidir. Bunlar 
bir sisteme ve otomati�e ba�lanmal�d�r. 

Ö�retim üyelerinin kadro talebi için yö-
neticilere yaranma ve onlara ho� görünme 
pozisyonuna sokulmalar�na yol açacak bir 
durum yarat�lmamal�d�r. Ayr�ca ba�ar�s� 
ve yetene�i olmayan, dost-ahbap ili�kisine 
dayal� personel politikas� bugün üniversite-
lerin kalitesini önemli ölçüde zedelemek-
tedir. Baz� üniversitelerde ba�ta ara�t�rma 
görevlisi olmak üzere ö�retim görevlisi ve 
eleman� al�m�nda yak�nlar�n kolland��� s�k 
s�k �ikayet konusu olmaktad�r. Bu tür usul-
süzlüklere yol açacak uygulamalardan ka-
ç�n�lmal�d�r. Bu konuda ehliyet ve liyakat 
esas olmal�d�r. 

Üniversitelerde mali kaynaklar her 
fakülteye ihtiyac� oran�nda dengeli bir 
biçimde da��t�lmal�d�r. Özellikle T�p 
Fakültesi’nin oldu�u üniversitelerde -ki 
genelde rektör t�bbiyelidir- bütçenin büyük 
k�sm� ve ara�t�rma-geli�tirme fonlar�n�n 
kah�r ekseriyeti söz konusu birime tahsis 
edilmektedir. Di�er akademik birimler ise 
gerek bütçeden gerekse ara�t�rma fonlar�n-
dan yeteri kadar yararlanamamaktad�r. Bu 
da genel anlamda üniversitenin geli�mesi-
nin önündeki en büyük engellerden biridir.

Üniversitelerde son y�llarda bir k�s�m 
ara�t�rma görevlisi al�mlar� 2547 Say�l� 
Kanun’un 50/d maddesiyle gerçekle�ti-
rilmektedir. Bu maddeye göre ara�t�rma 
görevlisinin yüksek lisans ve doktoras�n� 
bitirir bitirmez görevine son verilmektedir. 
Bu nedenle akademisyenli�e yeni ad�m at-
m�� bilim insanlar� ma�dur edilmektedir. 
�nsan haklar�na ve hukuka ayk�r� olan bu 
uygulaman�n bir an önce sona erdirilmesi 
ve söz konusu ara�t�rma görevlilerinin da-
imi statü olan 33/a kadrosuna atanmalar� 
gerekmektedir. Bütün üniversitelerin 50/d 
maddesiyle ara�t�rma görevlisi istihdam�na 
son vermeleri gerekmektedir. Aksi takdirde 
bu ma�duriyetler devam edecektir.

Bilindi�i gibi üniversitede yard�mc� 
doçent olarak çal��an ö�retim üyeleri söz-
le�meli olarak çal��makta ve iki y�lda bir 
sözle�meleri yenilenmektedir. Ayr�ca söz 
konusu ö�retim üyeleri kadro müktesebat� 
aç�s�ndan 3. derecenin alt�na inememekte-
dirler. Bu durum ö�retim üyesinin motivas-

yonunu ve çal��ma �evkini zedelemektedir. 
Bu nedenle yard�mc� doçent kadrosunun 
daimi statüye al�nmas� ve kadro derecele-
rinin 1/4’e dü�melerine imkan verilmesi 
gerekmektedir. Bu sayede ö�retim üyeleri 
aras�ndaki bu tür farkl� uygulamalar gide-
rilmi� olacakt�r.  

Üniversite çal��anlar�n�n birkaç so-
rununu dile getirdi�imiz bu yaz�m�zda 
sonuç olarak �unlar� ifade edebiliriz: Üni-
versitelerin temel i�levi, ad�na da uygun 
olarak evrensel anlamda bilgi üretmektir. 
Topluma nitelikli, her yönüyle donan�ml�, 
birikimli ve kendisini daima geli�tirebilme 
yetene�ine sahip insan gücünü yeti�tirmek-
tir. Üniversiteler ayn� zamanda yapt��� ya-
y�n ve etkinliklerle toplumu ayd�nlatmakla 
görevlidirler. Üniversitenin bu i�levlerini 
yerine getirebilmeleri için üniversitelere 
yeteri ölçüde bütçe ayr�lmal�d�r. Yüksekö�-
retim Kurulu yeniden yap�land�r�lmal� ve 
sadece üniversiteleri koordine etme görevi 
üstlenmelidir. Üniversite çal��anlar� ken-
di idarecilerini seçmeli, en fazla oyu alan 
yönetici olmal� ve çal��anlar�n iradesine 
sayg� duyulmal�d�r. Akademisyenler, � kir 
ve dü�üncelerinden dolay� d��lanmamal� ve 
özgür bir üniversite yarat�lmal�d�r. Ö�retim 
üyelerinin kalitesinin artmas� noktas�nda 
gerekli destek ve düzenlemeler yap�lma-
l�d�r. Rektörler kendilerine verilen geni� 
yetkilerden ar�nd�r�lmal� ve yetkilerin bir 
k�sm� kurullara devredilmelidir. Üniversi-
telerde ideolojik yap�lanmalar terk edilmeli 
ve bilim ve bilimsel anlay�� esas al�nmal�-
d�r. Üniversite çal��anlar�n�n özlük haklar� 
konusunda gereken hassasiyet sa�lanmal� 
ve çal��ma ko�ullar� iyile�tirilmelidir. 50/d 
maddesiyle atanan ara�t�rma görevlilerinin 
ma�duriyetleri giderilmelidir. Yard�mc� do-
çentler daimi statüde çal��t�r�lmal� ve 1/4 
kadro derecesine inebilmelidir. Bu ve ben-
zeri sorunlar çözülmedi�i müddetçe üni-
versitenin sorunlar� katlanarak büyüyecek 
ve gelecekte onar�lmaz problemlerle kar�� 
kar��ya kal�nabilecektir. Dünya standartla-
r�nda bir e�itim için üniversitenin sorunlar� 
ertelenmeden bir an önce çözüme kavu�tu-
rulmal�d�r. 
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Üniversitelerde akademik personele yönelik 
atama ve yükseltmede birtak�m kriterler uy-
gulanmaktad�r. Bilimsel niteli�in ve niceli-

�in yükselmesi için bu kriterlerin uygulamas� gerekli 
ve yerindedir. Ancak bu uygulamada üst ve alt limit-
lerinin tespit edilmesi ve bunlar�n i�leyi�inin denet-
lenmesi de bir zaruret haline gelmi�tir. Üniversitele-
rin belirledikleri kriterler aras�ndaki uçurum, atama 
ve yükseltmelerde adaletsiz bir görüntü olu�turmak-
tad�r. Bu farkl�l�klar�n asgari düzeye indirilmesi ve 
bir standart getirilmesi olumsuz görüntüyü ortadan 
kald�racakt�r. Kriter haz�rlan�rken Türkiye’nin �art-
lar� ve imkanlar�, alan�n gereklilikleri ile ö�retim 
üyesinin özelliklerinin dikkate al�nmamas� akademi 
çevrelerinde memnuniyetsizlerin olu�mas�na neden 
olmaktad�r. Zira imkan ve beklenti aras�nda oran 
gözetmeyen taleplerin s�k�nt� meydana getirdi�i 
bir gerçektir. Öte yandan mevcut durum itibariyle 
üniversitelerimiz, soysal bilimler, sa�l�k bilimleri 
ve fen bilimleri olmak üzere üç temel ayak üzeri-
ne oturmaktad�r. Kriterlerin haz�rlanmas�nda bu üç 
alan�n aralar�ndaki mahiyet fark�n�n göz önünde bu-
lundurulmas� ve her bir alan�n özelliklerine uygun 
özel kriter haz�rlanmas� gere�i vard�r. Üç alan� tek 
bir çerçeve içine alan torba kriterler üniversitelerde 
s�k�nt�ya neden olmaktad�r. Bu do�rultuda olmak 

üzere atama ve yükseltme kriterleri ile baz� hususla-
r�n alt�n�n çizilmesi gere�i aç�kt�r. 

1. Üniversite üç temel saç aya�� üzerine oturur: 
Sa�l�k Bilimleri, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler. 
Bu üç alan aras�nda belli ölçüde ba�lant� bulunmak-
la birlikte kendine has  ayr�t edici özellikleri de var-
d�r. Her alan bu özelliklerine göre de�erlendirilir ve 
belirlenecek kriterlerin bu temel özellikleri besleye-
cek ve geli�tirecek nitelikte olmas� önemlidir. Çünkü 
farklar� gözetmek ve belirginle�tirmek alanlar�n öz-
günlüklerini ve özerkliklerini korur ve geli�tirir.

2. Üniversiteler, ara�t�rma ve geli�tirme yap�lan 
kurumlar olmas�n�n yan�nda e�itim-ö�retim ve top-
lumu ayd�nlatma/bilgilendirme gibi i�levlere sahiptir 
ve bunlar� paralel olarak yürütür. Bunu benimseyen 
ö�retim üyesi çok boyutlu bilimsel bir ki�ili�e kavu-
�ur. Bu özellik ona farkl� bak�� aç�lar�n� yakalamay�, 
geni� bakabilmeyi ve empati yapabilme yetene�ini 
kazand�r�r. Bu durum karma�a ve engelleyici bir ya-
p�y� de�il, destekleyici ve besleyici bir yap�y� temsil 
eder. Öyleyse bir üniversitenin bilimsel çevreler ile 
ili�kisi kadar, içinde bulundu�u toplum ve bölge ile 
ili�kisi de önemlidir. Son zamanlarda do�ru olarak 
gündeme gelen üniversite-kent ili�kisi asl�nda bu ge-
reklili�in ve beklentinin ad�n�n konulmas�d�r.

3. Öte yandan üniversitenin biri ulusal di�eri 
uluslararas� olmak üzere iki cephesi bulunur. Bu 
yönüyle bir üniversite, uluslararas� gereklilikler ve 
gerçekler ile ulusal kimli�i ve beklentileri harmanla-
yan di�er bir deyi�le evrensel olan� yerel ile bulu�tu-
ran entelektüel bir ortamd�r. Kimi zaman yerel olan� 
evrensele ta��r ve ona evrensel bir boyut kazand�r�r 
kimi zaman da evrensel olan� yerele ta��yarak ulusal 
kimli�in ve kültürün geli�mesine katk�da bulunur. 
Bu bak�mdan özgün bilimsel çal��malar kadar özgün 
tercümeler de önemlidir. 

4. Yerle�ke olarak üniversite ba�l� ba��na top-
lumsal ve kültürel bir yap�d�r. Orada toplumsal ve 
kültürel olan�n entelektüel bir çerçevede sunumunun 
yan�nda bir toplumsalla�man�n ve kültürle�menin de 
çok boyutlu ve çok renkli gerçekle�meleri ya�an�r. 
Bu yönüyle üniversite, mensubu oldu�u toplumun 
de�er ve davran��lar�n� yans�t�rken topluma yeni 
de�erler ve sosyal davran�� kal�plar� da kazand�r�r. 

Üniversitelerin Atama ve 
Yükseltme Kriterleri ve 
Buna Yönelik Öneriler

Üniversitelerde 
akademik 
personele 
yönelik atama 
ve yükseltmede 
birtak�m kriterler 
uygulanmaktad�r. 
Bilimsel niteli�in 
ve niceli�in 
yükselmesi için 
bu kriterlerin 
uygulamas� 
gerekli ve 
yerindedir. 
Ancak bu 
uygulamada üst 
ve alt limitlerinin 
tespit edilmesi 
ve bunlar�n 
i�leyi�inin 
denetlenmesi de 
bir zaruret haline 
gelmi�tir
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Çünkü üniversite, kültür de�i�melerinin 
ya�and��� ve gerçekle�ti�i entelektüel bir 
aland�r. Ulusal kültürü uluslararas� arenaya 
tan�tman�n, ona evrensel bir boyut kazan-
d�rman�n en önemli arac� yine üniversite-
lerdir. Ulusal ve yerel kültürü zenginle�tir-
mek, geli�tirmek ve yeni aç�l�mlar kazan-
d�rmak için farkl� kültürlerin ara�t�r�lmas�-
n�n, bunlar�n uyumlu ve uygun bir tarz ve 
çerçevede ulusal alana ta��nmas�n�n görevi 
yine üniversitelere dü�mektedir.

5. Bütün bu görevlerini yerine getire-
bilmesi için üniversitenin mensuplar� olan 
akademisyenlerin geli�mesini hede� eyen 
ve geli�mi�lik düzeylerinin tespitini yap-
may� amaçlayan kriterler koymas� do�al 
bir geli�medir. Ancak bu kritlerler belir-
lenirken, gerçek olandan hareket etme ve 
ideale ula�ma hede� enmelidir. Zira gerçe�i 
göz ard� etmek as�l� kalmay�, belirsizli�i ve 
temelsizli�i ifade ederken ideali terk etmek 
yere saplanmay�, donukla�may� ve zaman 
içinde yok olmay� beraberinde getirir. Di-
�er bir deyi�le gerçekler zemini, ba�lang�c�, 
temeli temsil ederken idealler hareketi, ge-
li�meyi, ilerlemeyi, ke�fetmeyi, icat etmeyi 
ve yeni dünyalar olu�turmay� temsil eder. 
Gerçek ile ideal bir makas�n iki ucu �eklin-
de dü�ünüldü�ünde bu uçlar�n çok aç�lmas� 
ümitsizlik ve karamsarl�k meydana getirir, 
tamamen kapanmas� ise dura�anl��a ve do-
nuklu�a i�aret eder. Her iki durum da kriz 
halidir.

6. Sosyal olsun teknik olsun her alan-
da imkan ile beklenti, sermaye ile üretim, 
verilen ile al�nan aras�nda iyi bir dengenin 
bulunmas� zorunluluktur. Üniversite içe-
risinde ö�retim üyesine tan�nan imkan ile 
beklenti aras�nda da böylesi bir dengenin, 
adil bir yakla��m�n bulunmas� gerekir. �m-
kandan fazlas�n� talep etmek, ümitsiz ve 
karamsar bir psikolojinin olu�mas�na neden 
olur ki, bu beraberinde mensubiyet duygu-
sunun zedelenmesini getirir. Tabi ki, ayn� 
oranda akademisyenin de kendisine tan�-
nan imkan� yans�tmas�, beklentilere cevap 
vermesi ve tan�nan imkan�n gerektirdi�i öl-
çüde bilimsel, e�itsel ve toplumsal görevle-
rini yerine getirmesi gerekir. 

7. Üniversitelerin sosyal bölümlerinin 
fen ve sa�l�k bilimlerinden farkl� olarak, 
ulusal ve yerel olan ile ili�kisi daha s�k�d�r. 
Belli bir toplumun/çevrenin içinde bulun-
mas� ve o toplum üzerinde ara�t�rma yap�-
yor olmas� dolay�s�yla ulusal ve yerel bo-
yutu daha önde bulunmaktad�r. Bu alanda 
çal��an bir akademisyen de bulgular�n� ve 
ürünlerini ilk planda ulusal ve yerel boyut-
ta payla��ma açmaktad�r. Çünkü bu alan�n 
temel i�levi içinde bulundu�u toplumun ve 
çevrenin, sosyal ve kültürel olarak daha faz-
la geli�mesini ve çe�itlenmesini sa�lamak-
t�r. Bu do�rultuda olmak üzere ulusal ve ye-

rel olana hitap arac� olan ulusal dilde yay�n 
yapman�n özendirilmesi gerekir. Çünkü dil, 
kültürün yans�t�c� arac� oldu�undan bilim-
sel geli�meye ayak uyduramayan bir dilin 
yerel kalmas� ve sonunda yoklu�a mahkum 
olmas� kaç�n�lmazd�r. Çünkü kültürümüzü 
uluslararas� alana açmak ve ona evrensel 
boyut kazand�rmak kadar, dilimizi de ulus-
lararas� alanda kabul gören dil haline getir-
mek gibi bir görevimiz vard�r. Türkçe’nin 
dünyada geni� co�rafyada konu�ulan dil-
ler aras�nda yer almas�na ra�men bilimsel 
olan� ifade etme ve bilimsel alanda kabul 
görme noktas�nda henüz istenen seviyeye 
ula�t��� söylenemez.

8. Bir alanda yap�lan ürünlerin, ulusla-
raras� alana ta��nmas� için öncelikle yerel 
boyutta denenmesi, i�leyi�inin görülmesi 
ve doyum noktas�na ula�mas� beklenir. Di-
�er bir deyi�le olu�mu� ve olgunla�m�� olan 
görülür ve talip olunur, eksiklikleri bulunan 
ve za� yet gösterene talip ç�kmaz. Eskilerin 
deyi�iyle dolduktan sonra ta�an bir küp, 
taml��� ifade ederken, dolmadan s�zd�ran 
küp eksikli�i ve ar�zay� temsil eder. Türk 
roman�n� buna örnek olarak verebiliriz. 
Politik mülahazalar bir tarafa b�rak�l�rsa, 
XVIII. yüzy�ldan ba�layan Türk roman se-
rüveni, bu gün geldi�i nokta itibariyle da 
art�k evrensel ve uluslararas�na alanda ta-
n�nma yoluna girdi. Bu, yabanc� dilde ro-
man yaz�lmas�n�n bir sonucu de�il, yetkin 
ve yeterli ürün verilmesinin bir sonucudur. 
Özellikle üniversitelerin sosyal bilimler 
alan�nda yerel ve ulusal boyutta nicelik ve 
nitelik itibariyle henüz doyum noktas�na 
ula�m�� bir bilimsel üretimden bahsetmek 
mümkün de�ildir. Kald� ki, bu alanda ya-
p�lan çal��malar�n birço�unun tercüme 
ve uyarlaman�n ötesine geçmedi�i de bir 
gerçektir. Ulusal kültür ve de�erlerle ilgili 
çal��malar�n bile, hem içerik hem de nite-
lik aç�s�ndan hala oryantalist çal��malardan 
ba��ms�z yap�ld��� söylenemez.

9. Bununla birlikte üniversitenin di�er 
cephesini olu�turan uluslararas� alan yani 

evrensel boyut, asla göz ard� edilmemelidir. 
Çünkü yerel boyutla s�n�rl� ve dar alanda 
yap�lan çal��malar, yerel kalmaya ve zaman 
içinde terk edilmeye mahkumdur. Bir üni-
versitenin temel i�levlerinden biri de yerel 
de�er ve kültürü evrensel alana ta��yarak, 
ona evrensel bir boyut kazand�rmakt�r. Bu-
nun yap�labilmesi, sosyal bilimler alan�nda 
donan�ml� ve yetkin bir akademisyen kad-
rosunun kurulmas�n� gerektirir.  Bu gerek-
lili�in kar��lanmas� bilgi, beceri ve ileti�im 
araçlar�na sahip olmaktan geçer. Bilgi, ye-
rel ve evrensel olan� tan�mak ve anlamak, 
beceri bu tan�ma ve anlamay�, anlamland�r-
mak ve ifade etmek, ileti�im ise, yaz�l� ve 
sözlü olarak anlatabilmek demektir. Birinci 
ve ikinci unsurlar zeka ve çal��may� gerek-
tirirken üçüncüsü araç, gereç ve uluslarara-
s� alanda geçerli olan dilleri bilmeyi gerek-
tirir. Bu say�lan üç husus da bir imkand�r, 
öncelikle akademisyenin bu imkana kavu�-
turulmas� gerekir ki, ondan beklenen görevi 
yerine getirebilsin. 

10. Üniversite yerel dilde yay�n ile 
yabanc� dilde yay�n� birini di�erine önce-
lemeksizin, paralel yürütmek durumunda-
d�r. Ancak bu durum akademisyenler için 
ayn� oranda geçerli olmayabilir. Bütün bu 
görevleri her bir akademisyenin yerine 
getirmesi, beklenen ve arzulanan olmakla 
birlikte gerçekle�me ayn� oranda olmamak-
tad�r. Bu durum sadece bizim ülkemiz ve 
üniversitelerimiz için de�il, di�er ülkeler 
ve yabanc� üniversiteler için de geçerlidir. 
Bu takdirde üniversitenin özelli�ine göre 
elemanlar�ndan yararlanmas� ve üst düzey-
de verim almas� yoluna gitmesi daha uygun 
ve gerçekçidir.

11. Tercüme yoluyla uluslararas� alana 
ve evrensele aç�lmak da bir yoldur. Kendi 
dilinde yeterli, yetkin ve evrenseli yaka-
lam�� bir çal��man�n tercüme deste�i ile 
uluslararas� alana ta��nmas� için üniversi-
tenin imkan olu�turmas� gerekir. Nitekim 
Kültür Bakanl���, Türk roman�n� uluslara-
ras� alana ta��mak için böyle bir politikay�/
projeyi uygulamaya koymu�tur. Benzer bir 
projeyi üniversitelerin de benimsemesi ve 
ara�t�rma fonlar�n�n bir k�sm�n�n bu alana 
ayr�lmas� veya bu alan için YÖK ve TÜBA 
nezdinde yeni fonlar�n olu�turulmas� yolu-
na gidilebilir/gidilmelidir. 

12. “Yabanc� yay�n” ifadesi yerine 
“uluslararas� yay�n”  ifadesi kullan�lmal�, 
burada da ölçü yabanc� dilde yay�n yap�l-
mas� de�il, uluslararas�nda kabul görmesi 
esas al�nmal�d�r. Bunun için en geçerli ölçü, 
yay�na yap�lan uluslararas� at�� ard�r. Nite-
kim Türkçe bir yay�na uluslararas� arenada 
at�f yap�l�rken �ngilizce veya ba�ka bir dilde 
yap�lan yay�nlara hiçbir at�f yap�lmayabil-
mektedir. Yay�nlanan kitaplar için ise ba�ka 
bir dile çevrilmi� olmas� veya yabanc� ülke 
sat�� noktalar�nda sergileniyor olmas� ölçü 
kabul edilebilir. Bu noktada internetteki sa-
t�� siteleri takip edilerek veri toplanabilir. 
Ayn� durum ülke içinde yay�nlara yap�lan 
at�� ar için de geçerlidir.  
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2547 Say�l� Yüksekö�retim Kanunu’nda üniver-
site, “Bilimsel özerkli�e ve kamu tüzel ki�ili�i-
ne sahip yüksek düzeyde e�itim-ö�retim, bilim-

sel ara�t�rma, yay�n ve dan��manl�k yapan; fakülte, 
enstitü, yüksekokul ve benzeri kurulu� ve birimler-
den olu�an bir yüksekö�retim kurumudur” diye tarif 
edilmektedir. 

Üniversiteler, çal��anlar�n kendisinin ve ailesinin 
geçimini ve mutlulu�unu sa�lad��� bir i� yeri, e� ve 
çocuklar�yla birlikteli�inden daha fazla zaman�n�n 
geçti�i mekânlard�r. Hayat� ve dünyay� daha iyi an-
lamaya yarayan, seviyeli, kültürlü ve kaliteli bir or-
tamd�r. 

Üniversitelerin temel görevi, bilimsel bilgi üret-
mek, ülke geli�imine öncülük etmek, toplumun çe�itli 
kademelerinde görev alacak insanlar� e�itmek ve ye-
ti�tirmektir. Üniversiteler toplumda prestijli mensu-
biyet telakkisiyle alg�lanmaktad�r. 

Toplumun üniversitelerden beklentisi ise; top-
lumsal ve hayati ihtiyaçlar�n kar��lanmas� yolunda 
kullan�labilecek bilginin üretilmesi, insanlar�n � kir 
ve dü�ünce düzeylerinin geli�mesine katk�da bulu-
nulmas�, problemlerin a��lmas�nda kolayl�klar sa�la-
yacak çözüm metotlar�n�n sunulmas�d�r. 

Üniversite personelinin akademik ve idari görev-
lerinin d���nda, hiç �üphesiz bir birey olarak, anne, 
baba, e� olarak, ki�isel, ailevi ve toplumsal ihtiyaçlar� 
bulunmaktad�r. Bu ihtiyaçlar�n kar��lanarak, çal��an�n 
tüm çaba ve gayretini i�ine ve bilimsel çal��malar�na 
vermesi gerekmektedir. Aksi takdirde beklenen verim 
al�namayacakt�r. 

Üniversitelerin var olma sebepleri hiç �üphesiz 
ö�rencilerdir. Milletlerin gelece�i olan bu ana unsu-
run istenilen seviye ve mükemmellikte yeti�mesi için 
iki temel çal��an yap�s� mevcuttur. Bunlar; Akademik 
personel ve �dari personel yap�s�d�r. Birincil hedef 
olan iyi yeti�mi� ö�renci gayesine ula��labilmesi için, 
Akademik ve �dari personelin ihtiyaçlar�n�n kar��lan-
mas�, sorunlar�n�n çözülmesi gerekmektedir. Bunlar 
birbiriyle do�ru orant�l� olmaktad�r. Bu sorunlara k�-
saca de�inecek olursak;

1-Akademik Personelin Sorunlar�
Akademik personelden, akademik unvanlar�n� 

alanlara mutlaka geciktirmeden kadro aç�lmal�d�r. 

Doçent oldu�u halde, ara�t�rma görevlisi kadrosunda 
bekletilen hocalara �ahit olunmaktad�r. Böyle durum-
lar moral ve motivasyonu olumsuz etkilemektedir. 

Kadro vermede zaruri gecikme ya�an�yorsa mali 
kay�plar�n�n kar��lanmas� için intibaklar� sa�lanmal�-
d�r. 

Bilim adamlar�, yapt��� çal��malar ve kurdu�u 
ifadelerden dolay� cezaya u�ramamal�, bilimsel çal��-
malar�n� özgürce yapabilmelidir. 

2547 Say�l� Yasa’n�n 35. maddesine göre ba�ka 
üniversitelere doktoraya gönderilen ara�t�rma gö-
revlilerinin doktoralar�n� tamamlamalar�n� müteakip 
kadrolar� verilmelidir. 

Ö�retim elemanlar�n� de�erlendirme k�stas�, bi-
limsel çal��ma ve akademik performans olmal�d�r. 

Ö�retim elemanlar�n�n tamam�na i� güvencesi 
verilmelidir. 

Akademik unvanlara yükseltilmede aç�k, �effaf, 
objektif, adil, öngörülebilir performans esasl� kriter-
ler olmal�d�r. 

Akademik s�navlarda görevli kurul ve jürinin 
keyfî ve yanl� davran��lar�n� önleyici tedbirler al�n-
mal�d�r. 

2547 Say�l� Yüksekö�retim Kanunu’nun 13. 
maddesinin b bendinin 4. f�kras�ndaki, “Rektörler ge-
rekli gördü�ü hallerde üniversiteyi olu�turan kurulu� 
ve birimlerde görevli ö�retim elemanlar�n�n ve di�er 
personelin görev yerlerini de�i�tirmek ve bunlara 
yeni görev vermek” hükmünün key�  olarak kullan�l-
mas�n� engelleyecek düzenleme yap�lmal�d�r. 

Askerli�ini yapmam�� ö�retim üyelerinin, ihtiyaç 
duyan üniversitelere geçebilmesi için düzenleme ya-
p�lmal�d�r. 

Ö�retim elemanlar, yurtiçi ve yurtd��� sempoz-
yum ve kongrelere kat�lmalar� için te�vik edilmeli, 
giderleri kar��lanmal�d�r. 

Ö�retim elemanlar�na, kadro ilan�na gerek kalma-
dan, üniversiteler aras�nda kurumlar�n uygun görü�ü 
ile üniversiteleraras� tayin imkân� verilmelidir. 

Akademik çal��ma yapanlar desteklenmeli, kendi 

Akademik ve �dari 
Personelin Sorunlar� 
Çözülmelidir

Üniversitelerin 
temel görevi, 
bilimsel bilgi 
üretmek, ülke 
geli�imine 
öncülük etmek, 
toplumun çe�itli 
kademelerinde 
görev alacak 
insanlar� e�itmek 
ve yeti�tirmektir

Yrd. Doç. Dr.

Hasan Furkan*
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imkânlar� yetersiz olanlara destek olunma-
l�d�r. 

Hiç kimse � kir ve dü�üncelerinden 
dolay� engellenmemeli, herkesin kanun ve 
kurallar çerçevesinde ve psikolojik rahatl�k 
içinde özgürce çal��mas� sa�lanmal�d�r. 

Akademik personelin ücret sorunlar�, 
özlük haklar�, ders yükü a��rl���, akade-
mik yükselme kayg�lar�, yurtiçi ve yurtd��� 
akademik deneyim ya�ama stresi, bilimsel 
çal��ma ve ara�t�rma yapmalar�n�n önün-
deki büyük engeller olarak belirmekte olup 
bütün bunlar için rahatlat�c� tedbirler al�n-
mal�d�r. 

Rastgele tercihe göre üniversite kaza-
nan ö�renci ile ileti�im zorlu�u, ö�rencinin 
derslere ilgisizli�i akademisyenlerin u�ra�-
t�klar� problem olarak tezahür etmektedir. 

Ö�renci kapasitesinin dü�üklü�ü, aka-
demik personelin de yeti�mesinde engel 
te�kil etmektedir. 

Kalabal�k s�n�� ar, � ziki olarak uygun 
ve yeterli olmayan ortamlar, verilen dersle-
rin etkinli�ini azaltmaktad�r. 

Akademik personelin özlük haklar�-
n�n iyile�tirilmesinde “performansa dayal� 
ücret” formülüne benzer �ekilde “bilimsel 
çal��malar�” oran�nda tazminat verilmesi 
ayn� zamanda bilimsel çal��malar� da te�-
vik edecektir. 

Üniversitelerin piyasaya sa�lad��� fay-
da mukabilinde elde edilen gelirlerden 
(döner sermaye) çal��anlar�n pay almas� 
konusunda e�it, adil da��t�m ve daha çok 
ki�inin faydalanmas� hususunda çal��ma 
yap�lmal�d�r. 

Üniversite içindeki akademik yüksel-
melerde objektif kriterlerin, �effa� ���n ve 
adaletin sa�lanmas�, kay�rmac� ve ideolojik 
yakla��mlar�n kesinlikle olmamas� gerek-
mektedir. 

Ek ders ücretlerinin ödenmesinde, dok-
toras�n� yapm�� ara�t�rma görevlilerine, gir-
dikleri dersler için ödeme yap�lmas� konu-
sunda aç�k bir düzenleme getirilmelidir. 

Doçent olanlar�n, doçentlik diplomala-
r�n� sunmalar�, atanmalar� için yeterli ola-
rak de�erlendirilmeli ve bu atama belli bir 
takvime ba�lanmal�d�r (bir ay içerisinde 
atan�r gibi). Yeniden jürilere gönderilerek 
lüzumsuz emek, zaman ve k�rtasiye israf�n-
dan kaç�n�lmal�d�r.

Yard�mc� doçentler 3. dereceden fazla 
inememektedirler. Bu husus düzeltilerek, 

1. dereceye kadar inmeleri sa�lanmal�d�r. 

Üniversitelerde akademik asli unsurla-
r�n yan�nda idari personelin de amaçlar�n 
gerçekle�mesi yönünde büyük i�levleri 
vard�r. Burada da sorunlar kendini göster-
mektedir. 

2-�dari Personelin Sorunlar�
Üniversite yetkili kurullar�nda idari 

personel de temsil edilmeli, bu temsilci se-
çimlerde oy kullanmal�d�r. 

Görevde yükselme ve unvan de�i�ikli�i 
s�navlar�n�n periyodik aral�klarla yap�lma-
s�na imkan verecek düzenleme yap�lmal� ve 
kadro de�i�iklikleri gerçekle�tirilmelidir. 

Üniversitede görev yapan idari perso-
nele yer de�i�tirme ve tayin konusunda ge-
rekli kolayl�k sa�lanmal�, kar��l�kl� becayi� 
imkân� verilmelidir. 

Üniversite birimlerinde çal��an idari 
personel, r�zas� olmadan görevleri haricin-
deki i�lerde çal��t�r�lmamal�d�r. 

Üniversite çal��anlar�n�n meslekleri ile 
ilgili yüksek ö�renim yapmalar� te�vik edil-
meli ve bu hususta kolayl�k sa�lanmal�d�r. 

Bütün kamu çal��anlar�n�n i�lerini bil-
gisayarla yapt�klar� gerçe�inden hareketle, 
s�navs�z olarak “Bilgisayar ��letmeni” kad-
rosunun haklar�ndan yararland�r�lmal�d�r. 

Kalorifercilere besleyici destek ve ko-
ruyucu giyim yard�m� yap�lmal�d�r. 

Kadrosu �oför olmayanlara �oförlük 
yapt�r�lmamal�, �oför kadrosunda görev ya-
panlara ise ayl�k olarak belli bir kilometre 
s�n�r� getirilmelidir. 

�dari personel için hizmet içi e�itim se-
minerleri düzenlenmelidir. 

�dari personelin, sosyal, kültürel ve 
sportif faaliyetlere daha fazla kat�l�m� sa�-
lanmal�d�r. 

Ek ücret verilmeden fazla mesai yapt�-
r�lmamal� veya fazla çal���lan her sekiz saat 
için bir gün izin verilmelidir. 

Tüm üniversite çal��anlar�na ücretsiz 
servis imkân� sa�lanmal�d�r. 

Yemek yemeyen personele yemek yar-
d�m� nakden ödenmelidir. 

Bütün kadrolardaki 4/B’ye tabi ele-
manlar�n çal��ma alanlar� ve süreleri tespit 
edilmeli, bunun d���nda ve mesai haricinde 
çal��malar istenilmemeli, bunlar�n da gö-
revde yükselme s�navlar�na girmeleri sa�-
lanmal�d�r. 

Üniversitelerde daire ba�kan�, fakülte 
sekreteri, yüksekokul sekreteri ve enstitü 
sekreteri kadrosunda bulunanlar�n di�er 
kurumlarda emsal görev yapanlarda oldu�u 
gibi makam tazminat� alabilmeleri için ge-
rekli yasal düzenlemeler yap�lmal�d�r. 

Üniversitelerde döner sermayeden idari 
personele de pay verilecek �ekilde yeni dü-
zenlenme yap�lmal�d�r. 

�kinci ö�retim fazla mesai ücretlerinde 
birlik sa�lanmal� ve herkesin adilane yarar-
lanaca�� �ekilde düzenlenmelidir. 

3-Sendikal Sorunlar

Yetkili sendikaya � ziki mekân ve tefri-
�at deste�i sa�lanmal�d�r. 

Duyuru ve ilan panolar�ndan faydala-
n�lmas� sa�lanmal�d�r. 

Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve 
enstitü yönetim organlar�nda sendikal tem-
sil sa�lanmal�d�r.

Görevde yükselme s�nav komisyonla-
r�nda sendika temsilcisinin bulunmas� sa�-
lanmal�d�r. 

Kurum idari kurul kararlar�n�n yay�m-
lanarak duyurulmas� sa�lanmal�d�r.

Üniversitenin web sitesinde sendikaya 
yer verilmeli ve duyurular yay�nlanmal�d�r. 

4688 Say�l� Kamu Görevlileri Sendi-
kalar Kanunu’nun 15. maddesinde, “Sen-
dika üyesi olamayacaklar ba�l���nda aç�k 
hüküm” Yüksekö�retim Kurulu Ba�kan 
ve üyeleri ile Yüksekö�retim Denetleme 
Kurulu Ba�kan ve üyeleri, üniversite ve 
ileri teknoloji enstitüsü rektörleri, fakülte 
dekanlar�, enstitü ve yüksekokullar�n mü-
dürleri ve bunlar�n yard�mc�lar�… Sendika 
üyesi olamazlar demesine ra�men zoraki 
bir yorumla üniversite, fakülte, enstitü ve 
yüksekokul yönetim kurullar�nda üye olan-
lar�nda sendika üyesi olamayacaklar� mü-
talaa edilerek, neredeyse ve bilhassa yeni 
kurulan üniversitelerde akademik persone-
lin sendika üyeli�i yolu kapat�lmak isten-
mektedir. 

Üniversiteler; ara�t�rmal�, tart��mal�, 
ele�tirmeli, önermeli, eyleme geçmeli ve 
uygulay�c� olmal�lar. 

Üniversiteler; mensubu oldu�u toplum-
la, çevresiyle ili�kilerini geli�tirip onlar� 
etkilemeli ve onlardan etkilenmelidir. Aksi 
halde toplumdan kopuk ve kapal� kutu hali-
ne geleceklerdir. 
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Üniversitelerimizde lisansüstü e�itimi ve 
akademik yükselmeyi zorla�t�ran pek çok 
sorun bulunmaktad�r. Gerek yüksek lisans 

ve doktora gerekse doçentli�e yükselmede �art ko-
�ulan Üniversiteleraras� Dil S�nav� (ÜDS), bunlar�n 
ba��nda gelmektedir. ÜDS’yi sorun olarak ifade et-
memizden asla yabanc� dil ö�renmenin gereksiz ol-
du�u anlam� ç�kart�lmamal�d�r. ‘Bir lisan bir insan’ 
sözü, küreselle�en dünyam�zda düne göre çok daha 
büyük önem arz etmektedir. Ne var ki, ÜDS yüzün-
den y�llar� heba edilen genç ve üretken beyinleri gör-
mezden gelmek, ülkemizin yarar�na de�ildir. Günde-
min önemli bir tart��ma konusu olmamas�na ra�men 
ÜDS sorunu, neredeyse ÖSS sorunu kadar tahribata 
yol açmaktad�r. Ancak s�nava kat�lan say�s�n�n azl��� 
dolay�s�yla sorun küçük görünmektedir. 

ÜDS, s�nava giren 20 binden fazla aday�n ge-
lece�ini ve kurumunu do�rudan ilgilendirdi�i için, 
ciddiye al�nmas� ve sorgulanmas� gereken bir s�nav-
d�r. Uygulaman�n sorumlusu olan YÖK ve Üniversi-
teleraras� Kurul ise sorunu görmezden gelmektedir. 
Akademisyenlerin yabanc� dil bilmesinin gereklili�i, 
akademik becerinin önüne geçmi�tir. Bu s�navda ba-
�ar� düzeyi olan 65 ve yukar�s� puan alanlar�n oran� 
yüzde 5-10 civar�nda kalmaktad�r. Girdi�i her s�nav-
da ba�ar�l� oldu�u hâlde onlarca kez girdi�i ÜDS’den 
ba�ar�s�z olan adaylar kadar, s�nav�n kendisinin de 
sorgulanmamas� halinde ÜDS’nin yol açt��� tahribat 
giderek büyüyecektir. 

Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenler 
için ve ayr�ca doçentlik ba�vurular�nda temel kriter 
hâline gelen ÜDS, ülkemizin menfaati aç�s�ndan 
tart���lmas� gereken çok önemli bir konu olmu�tur. 
‘Yabanc� dil olmadan bilim ve ihtisasla�ma olmaz’ 
görü�ü, ülkemiz bilim insanlar�n�n ve konusunda 
uzmanla�mak isteyenlerin önünde büyük bir engel 
olarak durmaktad�r. ÜDS ile insanlar�n y�llar� veya 
gelecekleri karart�lmakta, ülke bilimine katk�lar� en-
gellenmektedir. K�sacas� araç ve amaç kar��t�r�lmak-
tad�r. Son 3 y�lda ‘her ile bir üniversite’ slogan�yla 
yakla��k 50 yeni üniversite kurulmu�tur. Bir taraftan 

bu üniversitelerin ö�retim üyesi ihtiyac� için çar�af 
çar�af ilanlar verilmekte, di�er taraftan YÖK, ihti-
yac� görmezden gelmekte ve ÜDS baraj�n� dü�ürme-
yerek veya yabanc� dil çe�itlili�ine gitmeyerek ihti-
yac�n giderek kabarmas�na yol açmaktad�r. Bu kadar 
üniversite kuran irade, YÖK ve Üniversiteleraras� 
Kurul’un (ÜAK) t�kand��� bu a�amada ö�retim üyesi 
ihtiyac�n� gidermek için de inisiyati�  ele almal�d�r. 

Üniversiteleraras� Dil S�nav�’n�n 
Mevcut Uygulamas� Hukuka Uygun 
De�ildir 

Yard�mc� doçentlerimizin akademik yükselmesi 
önünde yer alan en büyük engel olan ÜDS, sonuç-
lar� itibariyle üniversitelerdeki ö�retim üyesi pro-
� lini ciddi �ekilde etkilemektedir. Yard�mc� doçent 
kadrosunda giderek bir y���lma, doçentlik kadro-
sunda ise giderek bir daralma olmaktad�r. Özellikle 
bu durum Anadolu üniversitelerinde daha belirgin 
olarak göze çarpmaktad�r. Bu çarp�kl���n sebebi ise, 
1 Eylül 2000 tarihinde yürürlü�e giren ve 24157 
say�l� Resmi Gazete’de yay�mlanan “Doçentlik S�-
nav Yönetmeli�i”dir. 31 Ocak 2009 tarih ve 27127 
say�l� Resmi Gazete’de yay�mlanan ve halen yürür-
lükte olan son yönetmelik de yabanc� dil konusunda 
önemli bir de�i�iklik getirmemi�tir. Doçentlik dili ile 
ilgili olarak halen yürürlükte olan yönetmeli�e göre, 
“Doçentlik ba�vurusunda bulunabilmek için ada-
y�n, Türkiye’de yüksekö�retim kurumlar�nda dört 
y�ll�k lisans program�nda yabanc� dil olarak ö�reti-
len, kendi alan�nda akademik bak�mdan ilerlemesini 
sa�layan ve uluslararas� geçerlili�i bulunan dillerden 
birini bildi�ini, ÖSYM taraf�ndan yap�lan merkezi 
yabanc� dil seviye belirleme s�nav�ndan en az altm�� 
be� puan alarak, belgelemesi gerekir. Ana bilim veya 
bilim dal� belli bir dille ilgili olanlar, bu s�nav� ba�ka 
bir yabanc� dilde vermekle yükümlüdürler.” 

Görüldü�ü gibi yeni yönetmelik, doçentlikte ge-
çerli olacak yabanc� dillerin tespiti konusundaki kat� 
tutumunu terk etmi�tir. 

Bu yönetmeli�i dikkate almayan Üniversitele-

Doçentli�e Yükselmede 
Yabanc� Dil Sorunu

‘Yabanc� 
dil olmadan 
bilim ve 
ihtisasla�ma 
olmaz’ görü�ü, 
ülkemiz bilim 
insanlar�n�n 
ve konusunda 
uzmanla�mak 
isteyenlerin 
önünde 
büyük bir 
engel olarak 
durmaktad�r

Yrd. Doç. Dr.

Davut Okçu*

*Van YYÜ Eğitim Fakültesi
Öğretim Üyesi
Eğitim-Bir-Sen Van
Şube Başkanı



26

raras� Kurul, 15 May�s 2009’da Doçentlik 
Ba�vuru K�lavuzu’nda; “Yönetmeli�in yü-
rürlü�e girdi�i tarih olan 31.01.2009 tari-
hinden sonra al�nacak KPDS’den 65 puan  
(�ngilizce, Frans�zca, Almanca) ve üstü’nün 
doçentlik ba�vurusunda kullan�labilece�ini 
belirtmi�’, 2001-2008 tarihleri aras�nda 
yap�lan KPDS sonuçlar� geçerli de�ildir” 
�art�n� getirerek ba�vurular� engellemeyi 
tercih etmi�tir. 

ÜDS’ye giren adaylar�n büyük bir bö-
lümü �ngiliz dilini tercih etmektedir. Bu 
s�nav� verebilen bir bilim insan� sadece bu 
dilde yay�nlanan bilimsel yay�nlar� izleme-
ye yöneltilerek tek yönlü beslenmektedir. 
Bilimsel geli�meleri izleyebilme amac�, 
büyük ölçüde hede� ne ula�amamaktad�r. 
Sadece bu dilde okunan ve izlenen bilim-
sel yay�nlar, sanki ba�ka dilde bilimsel ve 
teknolojik ürün üretilmiyormu� hissi do-
�urmakta, �ngiliz dili ve kültürüne ba��m-
l�l�k olu�turmaktad�r. Oysa bu dili kulla-
nanlar�n d���nda kalan ülkelerde de bilim-
sel üretim yap�lmaktad�r. Doçentlik S�nav 
Yönetmeli�i’nin ilgili hükümleri dikkate 
al�nd���nda lisans mezuniyeti herhangi bir 
dil ile ilgili olmayan, literatür dili Farsça, 
Arapça, Çince veya Rusça olan akademis-
yenlerin ma�duriyetlerinin ortadan kald�-
r�lmas� için bu dillerin de ÜDS kapsam�na 
al�nmas� gerekmektedir. Eski Türk Edebi-
yat� alan�nda çal��an bir akademisyenin, 
alan�nda verimli olabilmesi için �üphesiz 
bat� dillerinden ziyade Farsça; Din E�iti-
mi alan�nda çal��an bir akademisyen için 
de Arapça daha fazla önem ta��maktad�r. 
Daha önce yürürlükte olan yönetmeli�i 
gerekçe gösteren Üniversiteleraras� Kurul, 
ayn� zamanda Farsça, Rusça ve Çince dil 
s�nav�ndan 65 üstü alan birçok akademis-
yene, mahkeme kararlar�na binaen doçent-
lik unvan�n� vermi�tir. Kald� ki, YÖK’ün 
yeni yönetmeli�i, doçentlik dili konusunda 
büyük esneklikler sa�lamaktad�r. Bu es-
nekli�i dikkate almayan Üniversiteleraras� 
Kurul’un son karar�, yönetmeli�e aç�kça 
ayk�r�l�k te�kil etmektedir.    

Üniversiteleraras� Dil 
S�nav�’nda Ba�ar� Oran�n�n 
Dü�ük Olmas�n�n Sebepleri 

ÜDS’den dü�ük not al�nmas�nda, üni-
versite öncesi ve sonras�nda iyi bir yabanc� 
dil bilgisi verilememesinin pay� bir hayli 
büyüktür. Talim ve Terbiye Kurulu eski 
Ba�kan� Prof. Dr. Ziya SELÇUK, 27 Aral�k 
2005 tarihli Gözcü Gazetesi’nde yay�mla-
nan röportaj�nda bu gerçe�i �u �ekilde dile 

getirmi�tir: “Yabanc� dilin ö�retilemedi�i 
konusunda 50 y�ld�r �ikâyet var. Bir ö�-
renci, ilkö�retimden liseyi bitirinceye ka-
dar bin saat yabanc� dil ö�renimi görüyor. 
Buna ra�men iki cümleyi kurmakta zorla-
n�yor ve bundan sonuç alam�yoruz. Madem 
uygulad���m�z sistem bir i�e yaram�yor, ö�-
rencilerimize yabanc� dili ö�retemiyorsak 
milyarlarca lira, binlerce saat bo�a gidiyor. 
On binlerce ö�retmenimizin tüm çabalar�-
na ra�men istenilen sonuç al�nam�yorsa, i�e 
yaramayan, verimli olamayan bu yöntemi 
her y�l tekrarlamaya da gerek yok. Çünkü 
sonuç 50 y�ld�r hep s�f�r, yani ö�renciye ya-
banc� dil ö�retemeyen bir sistem.” 

ÜDS’ye girecek adaylar da 50 y�ld�r 
dönen bu bozuk çark�n birer kurban� ola-
rak, aç�klar�n� özel kurslar alarak tela�  et-
meye çal��maktad�r. Anadolu Lisesi veya 
özel liselerden gelen ö�renciler belli bir 
yabanc� dil altyap�s�yla geldikleri için bu 
sorunu daha rahat bir �ekilde a�maktad�rlar. 
�ngilizce e�itimi yapan üniversiteler veya 
yurt d���nda doktoras�n� yapm�� adaylar 
için sorun daha kolay bir �ekilde geçi�tiri-
lebilmektedir. ÜDS, bu haliyle, baz� kesim-
lerin lehine, baz� kesimlerin ise aleyhine 
i�lemektedir.

ÜDS’de adaylara toplam 80 soru sorul-
makta, sorular�n 24 adedini ise okudu�unu 
anlamaya yönelik olan paragraf sorular� 
olu�turmaktad�r. Aday�n bu s�navdaki ba�a-
r�s�n� da bu sorular belirlemektedir. �ngiliz-
ceden Türkçeye ve Türkçeden �ngilizceye 
çeviri sorular�n�n say�s�, KPDS’de 20 iken; 
sonradan 10’a, ÜDS’de önce 10 iken, sonra 
8’e ve daha sonra ise 6’ya dü�ürülmü�tür. 
Oysa çeviri sorular�, adaylar�n en kolay 
yapt�klar� ve s�nav�n amac�na göre de en 
uygun soru tipidir. Bu durumun düzeltilerek 
çeviri sorular�n�n art�r�lmas�, s�nav�n an-
lam�na uygun olacakt�r. Metinlerdeki baz� 
parçalarda yer alan olgu, ki�i ve diyalogla-
r�n ço�u yabanc� kültürlere aittir. Bunlar�n 
kendi kültürümüz ile güncelle�tirilmemesi 
yan�lg�lara yol açmaktad�r. 

Üniversiteleraras� Dil S�nav� 
Kaynakl� Sorunlar�n Akademik 
Hayata Yans�malar� 

Üniversitelerimizin ö�retim üyesi kad-
rosunun yar�s�ndan fazlas�n� yard�mc� do-
çentler olu�turmakta ve bu oran her geçen 
gün biraz daha artmaktad�r. Doçent olarak 
görev yapmakta olan ö�retim üyelerinin sa-
y�s�nda ise oransal olarak giderek azalama 
görülmektedir. Nitekim 2005 y�l� itibariyle 
ö�retim üyeleri içinde profesörler yüzde 

39, doçentler yüzde 19, yard�mc� doçentler 
ise yüzde 42 oran�yla temsil edilmektedir. 
Metropol üniversiteleri (�stanbul, Ankara 
ve �zmir) ile Anadolu üniversitelerinin ö�-
retim üyesi pro� li kar��la�t�r�ld���nda ise, 
çok daha farkl� ve çarp�c� bir tablo ortaya 
ç�kmaktad�r: Metropol üniversitelerinde 
toplam ö�retim üyesi say�s�n�n yüzde 50’si 
profesör, yüzde 22’si doçent ve yüzde 28’i 
yard�mc� doçent iken, Anadolu üniversite-
lerinde bu oran; yüzde 30’u profesör, yüzde 
18’i doçent ve yüzde 52’si yard�mc� doçent 
olarak de�i�mi�tir. Bu veriler Anadolu üni-
versitelerinde görev yapan yard�mc� do-
çentlerin akademik yükselmelerinde, yani 
doçentlik kadrosunu almalar�nda çok ciddi 
gecikme ve zorluklar�n ya�and���n� göster-
mektedir (www.akkkoclu.com.). Örne�in 
YYÜ genelinde 118 profesör ve 88 do-
çente kar��l�k 293 yard�mc� doçent, görev 
yapmakta oldu�um E�itim Fakültesi’nde 2 
doçente kar��l�k 49 yard�mc� doçent görev 
yapmaktad�r. 

Yard�mc� doçentlikteki y���lman�n en 
önemli sebepleri, doçentlik s�nav�nda ön 
ko�ul olarak getirilen yabanc� dil ve ulusla-
raras� yay�n mecburiyetidir. Doçent aday�-
n�n zaman ve enerjisinin önemli bir k�sm�n� 
ÜDS’ye ay�rd��� dikkate al�nd���nda ulusla-
raras� yay�n için yeterli zaman� kalmamak-
tad�r. Bugünkü uygulamas�yla ÜDS, doçent 
adaylar�n�n kendi alanlar�yla ilgili bilimsel 
ara�t�rma yapmalar�na engel olmaktad�r. 
�stisnalar d���nda üniversitelerimizin yö-
netimleri de yabanc� dil engelinin a��lmas� 
konusunda ciddi bir destek vermemektedir. 
Hâl böyleyken sorunu a�mak özellikle ta�ra 
üniversitelerinde daha s�k�nt�l� olmaktad�r. 
Yabanc� dil ö�retiminde olu�an yüksek ma-
liyetler de i�in cabas�. 

Doçentli�e ter�  edebilmek için yabanc� 
dile gere�inden fazla önem verilmektedir. 
Halbuki bilimin her alan�nda yabanc� di-
lin ayn� derecede a��rl��� olmad��� bilinen 
bir gerçektir. Söz gelimi, tarih, edebiyat ve 
sosyal bilimlerin birço�unda yabanc� dilde 
yay�n yapman�n bir anlam� olmad��� gibi, 
akademisyenlerin yabanc� dilde yay�n yap-
maya zorla yöneltilmesi, Türkçeyi bir bilim 
dili olmaktan da ç�karmaktad�r. Akademik 
yükselmeyi bat� dillerine endeksleyen bu 
zihniyet, Türkiye üniversitelerindeki bir-
çok bölümde, Türkçe yay�n� olmayan bilim 
adamlar�n�n türemesine zemin haz�rlam��-
t�r.

Akademik hayat�n her noktas�nda bili-
min önüne yabanc� dilin konmas�, yabanc� 
dili olan ama bilimsel alt yap�s� zay�f ba�ka 
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bir tür akademisyen tipi ortaya ç�karmak-
ta oldu�u gibi, zaten cazip olmayan �artlar 
daha da itici hâle gelmekte ve birçok alanda 
doktora yapabilecek evsafta aday bulunma-
s� zorla�maktad�r.

ÜDS baraj�n� geçemeyen nice akade-
misyen, doçentlik s�nav�na bir türlü gire-
medi�i için psikolojik sorunlarla bo�u�-
maktad�r. Bu sorunlar kendileriyle birlikte 
ailelerini de tedirgin etmektedir. Bir örnek 
olmas� bak�m�ndan ma�dur bir yard�mc� 
doçentin avukat e�i S. I��k’�n feryad�na 
kulak verelim: “Geçen y�l alt�nlar�m� boz-
durup, bankadan borç para ald�k ve e�im 6 
ayl���na �ngiltere’ye gitti. Kursu da gayet 
ba�ar�l� idi. Ancak bir türlü ÜDS s�nav�n� 
a�am�yor. �ki seferdir 62.75 puanda kal�yor. 
Bu durum e�imi ve dolay�s�yla bütün aileyi 
olumsuz yönde etkilemektedir. ÜDS s�nav� 
bütün ailenin yeme�i, tuzu oldu. ÜDS ile 
yat�p ÜDS ile kalkar hâle geldik. E�im 30 
ya��nda yard�mc� doçent oldu ve 5 y�ld�r �n-
gilizce çal���yor. Hayat�n�n en verimli dö-
nemini �ngilizceye verdi. Bunun mant���n� 
anlayam�yorum. E�imin günden güne psi-
kolojisinin nas�l bozuldu�unu ve ne kadar 
ac� çekti�ini gördükçe bu sisteme kar�� olan 
nefretim ve kinim daha da art�yor. Özellik-
le yetkililerin bu konuya duyars�z kalmas� 
ve kulak t�kamas� insan� çileden ç�kart�yor. 
E�ime, ba�ka bir kuruma naklen geçmesi-
ni söyledim. Kabul etmiyor” (www.birses.
com). 

Birçok yard�mc� doçent ÜDS baraj�n� 
a�amaman�n utanc�yla emekliye ayr�lm��t�r. 
Di�er yandan ÜDS merkezli dü�ünmeden 
dolay� di�er akademik etkinliklerin ask�ya 
al�nmas�, ki�inin e�itim-ö�retimde �evk ve 
motivasyonunu yitirmesine neden olmak-
tad�r. Bu hazin tabloya ra�men YÖK, 10 
binden fazla yard�mc� doçentin, bulundu�u 
kadrodan yukar�ya ç�kamad���n� görmez-
den gelmekte, çözüm konusunda istekli 
davranmamaktad�r.

Üniversitelerde gerçekle�tirilen ulusla-
raras� yay�nlar�n önemli bir k�sm� yard�mc� 
doçentler taraf�ndan yap�lmaktad�r. Doçent 
ve özellikle profesörleri yay�n yapmaya 
zorlayan önemli nedenler olmad��� için 
yay�nlar� daha çok yard�mc� doçentler yap-
maktad�r. Uluslararas� yay�nlardaki ba�ar�-
ya katk� sunmaktan ho�nut olan yard�mc� 
doçentler, ÜDS’nin barikatlar�na toslamak-
tan �st�rap duymaktad�rlar.

Ö�retim üyelerinin idari ve akademik 
görevlendirmelerinde, maa�lar�na esas olan 
kadro derecesi ve ek göstergelerin belir-
lenmesinde akademik unvanlar belirleyici 

olmaktad�r. Akademik hayatta yeterlili�i 
belirleyen temel a�ama ise doktora derece-
sidir. Doktora derecesini ald��� hâlde ÜDS 
engeli yüzünden yard�mc� doçentlikte ‘tak�-
l�’ kalan akademisyenlerin e�itimin kalite-
sine olumsuz bir etkisi yoktur. Ne var ki bu 
tak�lma, yard�mc� doçentlerin özlük haklar� 
için çok büyük kay�plara neden olmaktad�r. 
Yeti�tirdi�i ö�rencileri kamuda 1. dereceye 
kadar inebilirken, yard�mc� doçentlikte 3. 
dereceden sonra ter�  verilmemesi ayr�ca 
ma�duriyettir.

Sonuç ve Öneriler 

Hâlen yürürlükte olan yönetmelikten 
önceki mevzuat� gerekçe gösteren Üniver-
siteleraras� Kurul, ayn� zamanda Farsça, 
Rusça ve Çince dil s�nav�ndan 65 üstü alan 
birçok akademisyene mahkeme kararlar� 
do�rultusunda doçentlik unvan�n� vermi�-
tir. YÖK’ün yeni yönetmeli�i ise, doçentlik 
dili konusunda daha büyük esneklikler sa�-
lamaktad�r. Bu esnekli�i dikkate almayan 
Üniversiteleraras� Kurul’un son karar� yö-
netmeli�e aç�kça ayk�r�l�k te�kil etmektedir. 
Ma�dur yard�mc� doçentlerin bundan sonra 
da açaca�� davalar emsal kararlara binaen 
kazan�lacakt�r. Bu yüzden YÖK ve ÜAK, 
yürürlükteki yönetmeli�in ilgili hükümleri-
ne uyarak ÜDS’de çe�itlilik ve baraj konu-
sunda yeni düzenlemeler yapmal�d�r.  

Akademik ya�amda yabanc� dilin ge-
reklili�i ku�kusuz tart���lmaz. Ancak bu-
nun, t�pk� bilgisayar ö�renimi gibi içselle�-
tirilmesi gerekir. Yabanc� dil, bilim insan-
lar�n�n önünde bir engel olmaktan ç�kar�l�p 
onlar� yabanc� dil ö�renmeye özendirici bir 
ödüle dönü�türülmelidir. Günümüzde bilim 
insanlar�n�n vazgeçilmez arac� olan bilgisa-
yar kullan�m�, ki�ilerin kendileri taraf�ndan 
ihtiyaçlar� do�rultusunda ö�reniliyorsa, 
yabanc� dil de ö�renilecektir. Kald� ki bu 
s�nav� geçemeyen pek çok ö�retim üyesi, 
alanlar�nda kendilerine laz�m olacak çal��-
malar� okuyup anlayacak düzeyde �ngilizce 
veya ba�ka bir yabanc� dil de bilmektedir-
ler. 

Yabanc� dil bilme eksikli�i, fakülteler-
de görevlendirilecek yabanc� dil uzmanla-
r�n�n, akademisyenlerin yazd�klar� yay�n-
lara yapacaklar� dil deste�iyle giderilebilir. 
Di�er yandan, masra� ar�n�n bir k�sm�n�n 
kendisi ve bir k�sm�n�n da YÖK taraf�ndan 
kar��lanmas� sa�lanarak akademisyenler 
yabanc� dil ö�renimi için en az�ndan 6 ay-
l�k bir süre için yurtd���na gönderilebilir. 
Gazi Üniversitesi kendi imkânlar�yla bütün 
yard�mc� doçentleri alt� ayl���na yabanc� 
dil e�itimi için ilgili ülkelere göndermek-

tedir.   Bu i� için harcanan zaman ve emek, 
ku�kusuz yabanc� dil için harcanan kitap, 
k�rtasiye, kurs, masra� ar�ndan fazla de�il-
dir. Dil s�nav� akademik ya�am�n ba��nda, 
lisansüstü e�itim süreci içerisinde ve sade-
ce bir defa yap�lmal�d�r. 

Hiçbir yard�mc� doçent yabanc� dil 
ö�renmeyi reddetmemektedir. Ancak, zah-
metli ve masra� � bir i� olan yabanc� dil ö�-
retimi hususunda YÖK bugüne kadar hiç-
bir �ekilde yard�mc� olmam��, bu konuda 
en ufak bir te�ebbüste bile bulunmam��t�r. 
Yard�mc� doçentler üniversitelerde ders 
yükünün büyük bir bölümünü sab�rla ve 
ba�ar�yla omuzlayan insanlard�r; durmadan 
dersten derse ko�arlar, ko�turulurlar. Ço-
�unlu�u orta s�n�f ailelerden gelen, düz lise 
mezunu, kolejde okumam�� bu insanlar�n 
dil konusundaki alt yap�lar� da çok zay�f-
t�r ve bu sebeple ciddî bir deste�e ihtiyaç 
duymaktad�rlar. Bu maksatla üniversiteler 
bünyesinde dil kurslar� aç�lmal�d�r. 

S�nava, doçentlik s�nav� öncesinde ve 
kural olmamakla birlikte yard�mc� doçent-
lik s�ras�nda girilmektedir. S�nav, bilimsel 
yay�n izleme kayg�s�yla yap�lmaktaysa; 
yard�mc� doçentlik öncesinde yap�lmas� 
daha uygundur. Bu s�nav ve kayg�s� ne-
deniyle, binlerce yard�mc� doçent parasal 
kayba u�ramakta, yüksekö�retime kar�� 
k�rg�nl�k ya�amakta, motivasyonunu yitir-
mekte ve bilimsel üretimden dü�mektedir. 
Akademisyenli�in ba�lang�c�nda yani dok-
tora yeterlilik öncesi genel bir yabanc� dil 
bilgisi aranmal�d�r. Bilindi�i gibi doktora 
öncesi ÜDS’nin baraj� 55’tir, bu düzey tüm 
akademik a�amalarda geçerli baraj puan� 
olabilir. Yard�mc� doçentlikle doçentlik 
aras�nda bir dil baraj� olmamal�d�r ya da 55 
puan ölçü olmal�d�r. 

Doçentli�e ba�vuru için öncelikli kri-
terler olarak yabanc� dil de�il, ki�inin ça-
l��malar� ve yay�nlar� esas al�nmal�d�r. Ya-
y�nlar� itibariyle profesörlü�ü çoktan hak 
etmi� yard�mc� doçentlerimiz vard�r. Sade-
ce yabanc� dil engeli yüzünden doçentli�e 
ba�vurular� kabul edilmemektedir. Kimisi 
yapt��� çal��malar� ile dünyaya ad�n� duyur-
mu�tur. Master ve doktora ö�rencisi yeti�-
tirmi�tir. Doktora ö�rencisine dan��manl�k 
yapm��t�r. Ama ola�anüstü zorla�t�r�lm�� 
ÜDS s�nav�yla önü t�kanm��t�r. 

Özetle yard�mc� doçentlikten sonra is-
tenen dil baraj� yeniden gözden geçirilme-
lidir. Kald�r�lmal� ya da baraj dü�ürülmeli-
dir. 



Üniversitelerimiz, toplumun ortak varl��� 
olarak, toplumun bütününü ilgilendi-
ren bir faaliyet alan�na sahiptir. Üni-

versitelerin akademik çal��mas�n� destekleyici, 
tamamlay�c� bir hizmeti üretmek bak�m�ndan 
idari personel de bu faaliyet alan�n�n önemli bir 
parças�d�r. Üniversite idari personeli olarak üni-
versitelerin sorunlar�n�n tart���ld��� ve çözüm 
önerilerinin dile getirildi�i bir platformda, kendi 
pay�m�za dü�eni yapmak ad�na tespitlerimizi ve 
önerilerimizi siz de�erli üniversite çal��anlar�na 
sunmay� görev bilmekteyiz. 

Bilindi�i üzere yüksekö�retim çal��anlar�, idari 
personel ve akademik personel olmak üzere iki 
s�n�fta istihdam edilmektedir. Bu yaz�da, konuya 
idari personel aç�s�ndan bakmaya çal��aca��z.

Asl�nda, ülkemizde hemen her alanda oldu�u 
gibi üniversitelerde de çal��ma bar���n� bozan, 
çal��anlar�n motivasyonunu olumsuz etkileyen 
sorunlar herkes taraf�ndan bilinmektedir. Sorun-
lar�n çözülemeyi�inin en önemli nedeni, yöneti-
cilerin, y�llard�r artarak büyüyen sorunlar� gör-
mezden gelmeleri ve konuyu hep masan�n öteki 
taraf�ndan de�erlendirmeleridir Önyarg�lardan 
uzakla��p ortak akl�n rehberli�inde geni� bir kat�-
l�mla çözüme ula�mak her zaman mümkündür. 

Üniversitelerde çal��an idari personelin en önemli 
sorunu, ücretlerinin yetersizli�idir. Takdir edilen 
ücret, mevcut ekonomik ko�ullar çerçevesinde 
çal��an�n kendisini i�ine yo�unla�t�rmas�n� sa�la-
yacak refah düzeyini kar��lamaktan uzakt�r. 

Öncelikle, �imdiye kadar bu konuda neler yap�l-
d���na bir bakal�m: 

YÖK’ün çal��malar�yla üniversite çal��anlar�n�n 
mali haklar�n� iyile�tirmek için 2000 y�l�nda 631 
Say�l� Kanun Hükmünde Kararname ile profesör 

ve birinci derecedeki doçentlere iyile�tirme ya-
p�lm��, di�er akademik personele ve 657 Say�l� 
Devlet Memurlar� Kanunu’na tabi idari personele 
de iyile�tirme yap�labilmesi için gerekli düzen-
lemelerin yap�laca��na ili�kin aç�klamalarda bu-
lunulmu�, ancak konu bir daha gündeme getiril-
memi�tir. Bu yakla��m�n hayata geçirilmesi du-
rumunda üniversite idari personeline, derecesine 
göre yüzde 50’ye varan oranda iyile�tirmeyle 
üniversite ödene�i verilmesi sa�lanacakt�. 

Yine, önceki YÖK Ba�kan� döneminde haz�rla-
nan “Yüksekö�retim Kurulu Faaliyet Raporu 
Özeti (9 Aral�k 2003-9 Aral�k 2007)”nde, ö�retim 
elemanlar�n�n ücretlerinin iyile�tirilmesi konusu-
nun, TBMM’de yap�lan Bütçe Plan Komisyonu 
görü�melerinde, toplant�ya kat�lan YÖK temsil-
cisi taraf�ndan her y�l gündeme getirildi�i, ayr�ca 
ilgili üst makamlara, YÖK Ba�kanl���’nca sözlü 
ba�vurularda bulunuldu�u, bu giri�imlerin d���n-
da; Yüksekö�retim Kurulu Ba�kanl��� taraf�ndan, 
Milli E�itim Bakanl���’na ve Ba�bakanl��a yaz�l� 
olarak müracaat edildi�i ancak te�ebbüslerden bir 
sonuç al�namad��� belirtilmektedir. Raporda hu-
susen idari personelin ücretlerinin iyile�tirilmesi-
ne yönelik bir giri�imde bulunuldu�undan bah-
sedilmemekte, sadece bir tespit olarak “Gerçekte 
sorun, yaln�z akademik personelle s�n�rl� de�ildir. 
Yüksekö�retim üst kurulu�lar� ve yüksekö�retim 
kurumlar�nda görev yapan idari personelin ma-
a�lar� da di�er kamu kurum ve kurulu�lar�ndaki 
emsali personelin çok alt�nda bulunmakta, bu ne-
denle nitelikli idari personel temin etmekte güç-
lük çekilmektedir” denilmektedir. 

YÖK taraf�ndan 	ubat 2007’de yay�nlanan 
‘Türkiye’nin Yüksekö�retim Stratejisi’ raporun-
da da, “�dari personel maa�lar� ve/veya ek öde-
meler, birçok bakanl�k ve di�er kamu kurulu�la-
r�na k�yasla çok dü�üktür. Bu da, nitelikli idari 
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personeli yüksekö�retim kurumlar�ndan 
kaç�rmaya yol açmaktad�r. Çünkü yükse-
kö�retim kurumlar�nda gerekli kadrolar 
say�ca çok az, sundu�u olanaklar aç�s�n-
dan da o derece yetersizdir. Bu durum iyi 
e�itim görmü�, gelecek vaat eden adaylar 
için çekici olmamaktad�r. Özellikle idari 
kadrolarda yönetici konumundaki per-
sonelin herhangi bir nedenle görevinden 
ayr�lmas� halinde yerine atanacak yeter-
li düzeyde bir eleman bulmakta zorluk 
çekilmektedir. Bu kadrolarda verimsiz 
hale gelenlerin de�i�tirilmesi de e�de�er 
kadrolar�n az olmas� veya hiç olmamas� 
sebebiyle mümkün olmamakta, bu da i�-
lerin aksamas�na neden olmaktad�r” �ek-
linde tespitler ortaya konulmaktad�r. 

YÖK Ba�kan� Prof. Dr. Yusuf Ziya Öz-
can, göreve ba�lad��� günlerde kendisine 
ziyarette bulunan Genel Yönetim Kurulu 
üyelerimize yak�n çal��ma arkada�� olan 
idari ve yard�mc� personelin maa�lar�n�n 
çok dü�ük oldu�undan bahisle, mevcut 
maa�larla ya�am� idame ettirmenin zor-
lu�una vurgu yapm��t�r. 

Görüldü�ü gibi, idari personelin maa�-
lar�n�n yetersizli�ine ili�kin tespitler ra-
porlarda yer almakta, sözlü olarak dile 
getirilmekte, ancak bu sorunun çözümü 
için bir çaba gösterilmemektedir. Bunda, 
Yüksekö�retim Kurulu’nun ve üniversi-
telerin yöneticilerinin akademik kökenli 
olu�unun, söz hakk�n�n ve kurum ad�na, 
çal��anlar ad�na talepte bulunma hakk�-
n�n bu idareciler taraf�ndan kullan�lmas�-
n�n büyük pay� vard�r. 	unu da özellikle 
belirtmek gerekir ki, üniversitelerimizde 
çal��an akademik personelin maa�lar� da 
komik derecede dü�üktür. Ancak bu du-
rum, idari personeli görmezden gelmeyi 
hakl� göstermez. Çünkü üniversitelerde 
çal��anlar�n yar�s�n� idari personel olu�-
turmaktad�r. 

Peki, bizim sesimizi kim duyuracak. 
Yüzümüze, “Sizi de dü�ünüyoruz, sizin 
için de konu�aca��z, söylediklerinizi her 
f�rsatta dile getirece�iz” sözünü verdik-
ten sonra kendi sorunlar�n�n çözümüne 
yo�unla��p bizleri unutmayacak kurum, 
kurulu� veya idareci kim olabilir. Bu 
a�amada sendika devreye girmektedir. 

Sendika, üyelerinin ç�karlar�n� dü�ünür, 
sorunlar�n�n çözümünü hede� er. Üyenin 
s�n�f�na, mevkiine, e�itim durumuna ve 
cinsiyetine göre ay�r�m yapmaz. Sendi-
kada her üyenin söz hakk� vard�r. Sendi-
kal s�fat ta��yan her üyenin konu�ma, so-
runlar� dile getirme, kamuoyu olu�turma; 
amir-memur ili�kisi çerçevesine bireysel 
olarak görü�emedi�i amirlerle konular� 
müzakere etme imkân� bulunmaktad�r. 
Üniversitelerin tamam�na yak�n�nda rek-
törlerin idari personele randevu bile ver-
medi�i dü�ünülecek olursa, sen-
dikan�n ne demeye geldi�i 
daha iyi anla��lacakt�r. 

Sendika, üyelerinin 
sorunlar�n� ve çözü-
me dair taleplerini 
bas�n aç�klamala-
r�nda, a� � ve bro-
�ürlerde, TV ekran-
lar�nda dile getirerek, 
kurum idarecilerine, 
milletvekillerine, bakan-
lara, ba�bakana tek tek anlata-
rak, sendikal talep olarak toplu görü�me 
masas�na ta��yarak çözüm ister. Çözü-
mün takipçisi olur. Sendikaya üye olan 
bir çal��an, adeta avukata vekâlet verir 
gibi sorunlar�n�n çözümü için sendikaya 
vekâlet vermi� olur. Sendika onlar ad�na, 
üye say�s� oran�nda gürle�en bir sesle çö-
züme yönelik faaliyette bulunur. 

Yüksekö�retim çal��anlar�n�n sorunlar�-
n�n çözümü için örgütlü olmalar� ve sen-
dikalarda aktif görev almalar� bir zaru-
rettir. Üniversitelerde idari personelin oy 
hakk� olmad��� gibi söz hakk� da yoktur. 
Söz hakk� için örgütlülük �artt�r. Çözüme 
ula�mak içinse, tüm üniversite çal��anla-
r�n�n temsilde samimiyeti ortaya koyan 
E�itim-Bir-Sen çat�s� alt�nda örgütlen-
meleri gerekmektedir. 

“Neden E�itim Bir-Sen?” derseniz; 
E�itim-Bir-Sen, kamu çal��anlar�n�n en 
çok tercih etti�i ‘Yetkili Konfederasyon’ 
Memur-Sen’in bir parças�d�r. E�itim-Bir-
Sen, Milli E�itim Bakanl���’nda en çok 
üyeye sahip sendikad�r. E�itim-Bir-Sen, 
17 üniversitede yetkili sendikad�r. Bilin-
di�i gibi YÖK’te yetkili sendika yoktur. 

Her üniversitenin yetkili sendikas�, o üni-
versitede en çok üyeye sahip olan sendi-
kad�r. 

E�itim-Bir-Sen; güçlü olan�n hakl� de�il, 
hakl� olan�n güçlü olmas�n� savunan bir 
sendikad�r. Dü�ünce ve inanç özgürlü-
�ünü, birey hakk�n�, te�ebbüs hürriyetini 
savunur. E�itim-Bir-Sen, temel iktisadi 
ve sosyal kararlar�n, siyaset d���nda ve 
siyaset üstü güçlerin etkisiyle de�il, bi-
reylerin ve sivil toplum örgütlerinin et-

kinli�iyle al�nmas� gerekti�ine ina-
n�r ve savunur. Memurlar�n 

sefaletinin gerisinde yata-
n�n, devlete totaliter bir 

karakter giydirerek 
kendi hegemonyala-
r�n� sosyo-kültürel 
hegemonya ile des-
tekleyip, egemenlik-
lerini ebedile�tirmek 

istemelerinden kay-
nakland���n� bilir ve bu-

nunla mücadele eder. 

E�itim-Bir-Sen’in sadece ücret 
sendikac�l��� yapmad���, ülkenin tüm 
sorunlar�n� ele alan farkl� yap�ya sahip 
bir sendika oldu�u, bugüne kadar ortaya 
koydu�u çal��malardan da anla��laca-
�� üzere, ortadad�r. Bu nedenle çökmü� 
ve felç olmu� bulunan e�itim sistemin-
de gerçek anlamda reform yap�lmas�na 
katk�da bulunmak için, insan haklar�, 
bireysel özgürlükler, dü�ünce ve dü-
�ünceyi ifade etme hürriyeti için, devlet 
anlay���m�z�n kutsall�ktan ve tabulardan 
ar�nd�r�lmas�na katk�da bulunmak için, 
toplumsal bütünlü�ün sa�lanmas� için, 
çal��anlar aras�ndaki ücret dengesizli�i-
nin giderilmesi ve ya�anabilir bir ücret 
için, eme�in gasp edilmemesi, hak ve 
hukukun çi�nenmemesi için, refah pa-
y�n�n hakça da��l�m�n�n sa�lanmas� için; 
kavga yerine uzla�ma, çat��ma ve �iddet 
yerine ho�görü ve karde�lik için; fa�ist 
ve totaliter rejimlerde uygulanabilecek 
antidemokratik yap�lanmalara hay�r de-
mek için; hukukun üstünlü�ünün gerçek 
anlamda sa�lanabilmesi ve hukuk devleti 
normlar�n�n ülkemizde hâkim k�l�nabil-
mesi için, güçlü bir sivil toplum örgütü 
için E�itim Bir-Sen diyoruz.  
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28/3/1983 tarihli ve 2809 Say�l� Yüksekö�re-
tim Kurumlar� Te�kilât� Kanunu’na, ‘5765 Say�l� 
Yüksekö�retim Kurumlar� Te�kilat� Kanununda 
ve Yüksek Ö�retim Kurumlar� Ö�retim Eleman-
lar�n�n Kadrolar� Hakk�nda Kanun Hükmünde 
Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakk�nda 
Kanun Hükmünde Kararnameye ekli Cetvellerde 
De�i�iklik Yap�lmas�na Dair Kanunla Ek Madde 
97’ ile Bayburt’ta Bayburt Üniversitesi ad�yla 
yeni bir üniversite kurulmu�tur. 

Bayburt Üniversitesi bünyesinde; Rektörlü�e 
ba�l� olarak yeni kurulan �ktisadî ve �darî Bilim-
ler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Atatürk 
Üniversitesi Rektörlü�ü’ne ba�l� iken ad� ve ba�-
lant�s� de�i�tirilerek olu�turulan ve Rektörlü�e 
ba�lanan Bayburt E�itim Fakültesi ile yine ayn� 
�ekilde Atatürk Üniversitesi Rektörlü�ü’ne ba�l� 
iken ad� ve ba�lant�s� de�i�tirilerek olu�turulan 
ve Rektörlü�e ba�lanan Bayburt Meslek Yük-
sekokulu ile Bayburt Sa�l�k Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu ve Rektörlü�e ba�l� olarak yeni ku-

rulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri 
Enstitüsü’nden olu�maktad�r.

Misyon 

Bayburt Üniversitesi’nin görevi; yaln�zca ö�-
rencilerini bilgi üreten, payla�an, toplumun yara-
r�na sunan sorumlu bir ya�ama birer önder olarak 
haz�rlamak de�il, ayn� zamanda kaliteli e�itim, 
ara�t�rma ve hizmet programlar� yoluyla bölge ve 
ülke insan�n�n sosyal, kültürel ve ekonomik ko-
�ullar�n� geli�tirmektir.

Vizyon 

Bayburt Üniversitesi, liberal e�itimde, ara�t�r-
mada ve hizmette dünyaca tan�nm�� bir toplum 
üniversitelerinden ve/veya enstitülerinden biri ol-
may�, ö�rencilerinin ö�renimi ve ki�isel geli�imi 
için ender f�rsatlar sa�lamay�, bölge ve ülke insa-
n�n�n hayat kalitesini geli�tirme sorumlulu�unda 
birle�mi� bir akademik toplu�u ve ö�renci mer-
kezli ara�t�rman�n adresi olmay� hede� emi�tir. 

Fiziki Geli�imi 

Bayburt’ta ilk olarak 1990 y�l�nda Meslek 
Yüksek Okulu kurulmu� ve 1992 y�l�nda aktif 
olarak e�itim-ö�retime ba�lam��t�r. 2002 y�l�nda 
ise E�itim Fakültesi kurulmu� ve bu fakülte de 
2003 y�l�nda e�itim-ö�retime ba�lam��t�r. 2008 
y�l� da dahil olmak üzere E�itim Fakültesi ve 
Meslek Yüksekokulu’nun kendine ait bir binas� 
bulunmamakta iken; Bayburt Üniversitemiz için 
2008 – 2009 y�l�nda olu�turulan yerle�ke içerisin-
de E�itim Fakültesi binas�, �ktisadi �dari Bilimler 
Fakültesi Binas�, Mühendislik Fakültesi Binas�, 
�dari Bina ve Rektörlük binas� kazand�r�lm��t�r. 
Binalar�n bir k�sm� tamamlanm�� bir k�sm�nda ise 
tadilat çal��malar� sürmektedir.

Üniversitede 15.09.2008 tarihi itibariyle 25 
akademik personel, 10 idari personel olmak üze-

Bayburt Üniversitesi

Bayburt 
Üniversitesi, 
liberal e�itimde, 
ara�t�rmada ve 
hizmette dünyaca 
tan�nm�� toplum 
üniversitelerinden 
biri olmay� 
hede� emi�tir
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re toplam 35 personel bulunmakta iken, 
22.07.2009 tarihi itibariyle 61 akademik 
personel, 42 idari personel olmak üzere 
toplam 103 personel istihdam edilmi�-
tir.

Akademik ve idari personelde yüz-
de 194’lük bir art�� sa�lanm��t�r. 2010 
y�l�nda bu art�� oran�n�n yüzde 502’lere 
ç�kmas� hede� enmektedir.

2009 Mali y�l�nda üniversiteye 
11.000.000 TL ödenek tahsis edilmi�tir. 
Bu ödene�in 5.500.000 TL’lik k�sm� ya-
t�r�m ödenekleri, geriye kalan� ise perso-
nel ve cari giderler için kullan�lacakt�r. 
Yat�r�m ödeneklerinin 2.500.000 TL’lik 
k�sm� �artl� ödenek olup bu konuda DPT 
ile görü�meler yap�larak ödene�in kulla-
n�labilir hale getirilmesi sa�lanm��t�r.

e-üniversite vizyonu ba�lam�nda 
teknik donan�m ve altyap�n�n kurulumu 
için üniversite bütçesinde ödenek bu-
lunmamas�na ra�men, bütçe içerisinden 
yap�lan ödenek aktarmalar� ile kaynak 
sa�lanarak çal��malar ba�lat�lm��t�r.

Üniversitede 22.07.2009 tarihi itibari 
ile toplam 1364 ö�renci bulunmaktad�r.

2009-2010 e�itim-ö�retim y�l� içinde 
aç�lan programlarla üniversiteye kat�la-
cak ö�renci say�s� 1650 olarak planlan-
makta ve böylece toplam ö�renci say�s�-
n�n 3014 olmas� beklenmektedir. 

Bayburt Üniversitesi, hem ö�rencisi-
ne hem de ile sosyal donat� kazand�r�l-
mas� konusunda projeler haz�rlam��, bu 
projeler DPT taraf�ndan kabul görerek 
uygulama a�amas�na getirilmi�tir. 

Üniversite, ö�rencilerin geli�imle-
rine katk�da bulunarak onlar� gelece�in 
lideri olmaya haz�rlamakla birlikte, halk 
ile bütünle�mesini de sa�layacakt�r.

Üniversitenin ö�rencisini kam-
püs ve �ehir içerisinde bulunduracak 
e-üniversite projesi kapsam�nda, 

1. Ak�ll� Kart Projesi

2. Elektronik Kütüphane

3. Video Konferans Sistemi

4. Dinamik Web Sayfas� ve Kullan�c� 
Servisleri

5. Ö�renci ve Personel Otomasyon-
lar� projeleri 2009-2010 e�itim-ö�retim 
y�l�nda faaliyete geçirilecektir.

Üniversitede ba�ar�lan ilkler 

• �lk web sayfas� tasar�m�,

• �lk Misyon ve Vizyon ta-
n�mlamas�, 

• �lk uluslar aras� 
yay�n ve literatüre 
dahil olma,

• �lk akademik 
i�birli�i çerçeve-
sinde A.B.D’ ye 
doktora ö�rencisi 
gönderme,

• Nitelikli yay�na sa-
hip ö�retim üyelerini bünye-
sinde bar�nd�rma.

Bölümsüz Üniversite Modeli 

Bayburt Üniversitesi, Bölümsüz 
Üniversite Modeli ile ö�renci alacak. 
Bu sistemde ö�renciler, üniversite giri� 
sonucuna göre tercih yaparken bölüm 
de�il, program gruplar� baz�nda seçim 
yap�yor. �lk y�l ö�rencilerin tümü Temel 

Geli�tirme Program� kapsam�nda ald�k-
lar� üniversite dersleri ile, aralar�ndaki 
e�itim farkl�l�klar�n� giderip, e�it düzeye 
geliyor. Fakülteye yerle�tirilen ö�ren-
ci, ö�retim üyelerinin dan��manl���nda 
ilk iki y�l süresince lisans programla-
r�ndan farkl� dersler seçerek tüm lisans 
programlar�n� detayl� biçimde tan�ma 
f�rsat�na kavu�uyor. Ö�renci, ikinci s�n�f 

sonunda herhangi bir s�nava 
girmeden kendi diplo-

ma alan�n� belirliyor. 
Böylece ö�renci 

kendi yetenek ve 
ilgi alanlar�n� ke�-
federek, okumak 
istedi�i alan� se-
çiyor. 

Rektör Prof. Dr. 
Murat Mollamahmut-

o�lu’nun sistemle ilgili 
görü�leri �öyle:

“YÖK’le ortakla�a bu karar� ald�k. 
Bir dalda y���lm�� ö�retim üyesini, ek-
sik olan bilim dallar�nda da kullanmak 
i�imize geldi. Bir dalda y���lma oluyor. 
Birinci s�n�fta özellikle in�aat, makina, 
kimya, endüstri mühendisli�i gibi dal-
larda ortak dersler yüzde 90 civar�nda. 
Sonra e�ilimine göre istedi�i mühendis-
lik alan�na geçecek.”
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‘Tedavi Kat�l�m Pay�’ 
Konusunda Dan��tay’da 
Dava Açt�k 

Konfederasyonumuz Memur-Sen, kamu gö-
revlilerini, sa�l���n� korumak-sa�l�k giderini 
art�rmamak aras�nda tercih yapmaya zorlayan 

“tedavi kat�l�m pay�”n�n iptali istemiyle Dan��tay’da 
dava açt�. 

Memur-Sen Konfederasyonumuz, kamu görevli-
lerinin s�n�rl� bütçelerinden daha fazla sa�l�k gideri 
yapmas�na neden olacak 18/09/2009 tarihli ve 27353 
say�l� Resmi Gazete’de yay�mlanan 12. S�ra No’lu 
‘Tedavi Kat�l�m Pay�n�n Uygulanmas� Hakk�nda 
Tebli�’in yürütmesinin durdurulmas� ve iptali ile teb-
li�in dayana��n� olu�turan 178 say�l� KHK’n�n geçici 
8 ve 9. maddesinin Anayasa’ya ayk�r� oldu�u iddia-
s�yla Anayasa Mahkemesi’ne iptal davas� ba�vuru-
sunda bulunulmas� istemleriyle Dan��tay’a ba�vurdu. 

2009 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 28. 
maddesindeki düzenlemeyle, hekim ve di� hekimi 
muayeneleri dahil olmak üzere kamu görevlilerinden 
kat�l�m pay� al�nmas� uygulamas� hayata geçirilmi�-
tir. Tedavi kat�l�m pay�na ili�kin usul ve esaslar� be-
lirlemek üzere Maliye Bakanl���’nca yay�mlanan ve 
-birinci basamak sa�l�k kurulu�lar�ndaki muayeneler 
için kat�l�m pay� al�nmamak kayd�yla- 3, 4, 6 ve 10 
TL tutar�nda kat�l�m pay� al�nmas�n�n öngörüldü�ü 7 
S�ra No’lu Tebli� hakk�nda Dan��tay 10. Dairesi’nce, 
kamu görevlilerinden tedavi kat�l�m pay� al�nmas�n� 
öngören üst hukuk normu bulunmamas� ve özel sa�l�k 
kurulu�lar� ile resmi sa�l�k kurumlar� için farkl� kat�-
l�m pay� miktarlar�n�n belirlenmesini hakl� gösterecek 
bir gerekçenin ortaya konamamas� gibi gerekçelerle 
yürütmenin durdurulmas� karar� verilmi�ti. 

Konfederasyonumuz Memur-Sen, ‘Tedavi Kat�-
l�m Pay�n�n Uygulanmas� Hakk�nda Tebli�’in yürüt-
mesinin durdurulmas� ve iptali ile tebli�in dayana��n� 
olu�turan 178 Say�l� KHK’n�n Geçici 8 ve 9. mad-
desinin Anayasa’ya ayk�r� oldu�u iddias�yla Anayasa 
Mahkemesi’ne iptal davas� ba�vurusunda bulunulma-
s� istemleriyle Dan��tay’a yapt��� ba�vurusunda, 

“Dan��tay’�n mezkur karar� gere�ince vazgeçil-
mesi gereken kat�l�m pay� uygulamas�, 178 Say�l� 

Maliye Bakanl���’n�n Te�kilat ve Görevleri Hakk�nda 
KHK’ye 5197 Say�l� Kanun’la eklenen geçici 8’nci 
ve 9’uncu maddelere dayal� olarak 18/09/2009 tarihli 
ve 27353 say�l� Resmi Gazete’de yay�mlanan 12. S�ra 
No’lu ‘Tedavi Kat�l�m Pay�n�n Uygulanmas� Hak-
k�nda Tebli�’le kanuni dayana�� de�i�mek ve kat�l�m 
pay� tutarlar� artt�r�lmak suretiyle devam ettirilmek 
istenmektedir. 

12 S�ra No’lu Tebli�le, 

 -Birinci basamak sa�l�k kurumlar�ndaki muaye-
nelerde de 2 TL tutar�nda tedavi kat�l�m pay� al�nmas� 
öngörülmü�, 

-Daha önce 3, 4, 6 ve 10 TL tutar�ndaki tedavi ka-
t�l�m pay� tutarlar�, 8 ve 15 TL’ye yükseltilmi�, 

-Muayene sonras�nda reçete yaz�lmamas� veya 
reçetede belirtilen ilaçlar�n temini için eczaneye ba�-
vurulmamas� durumunda birinci basamak sa�l�k ku-
rulu�lar�na ba�vuruda kat�l�m pay� tahsil edilmemesi, 
ikinci ve üçüncü basamak sa�l�k kurulu�lar� ile özel 
sa�l�k kurulu�lar�na ba�vurularda al�nacak kat�l�m pa-
y�n�n 3 TL eksik tahsil edilece�i hüküm alt�na al�nmak 
suretiyle reçete tanzim ve ilaç temin kat�l�m pay� gibi 
gizli kat�l�m pay� uygulamalar� hayata geçirilmi�tir. 

Tedavi Kat�l�m 
Pay�n�n 
Uygulanmas� 
Hakk�nda 
Tebli�’in 
yürütmesinin 
durdurulmas� 
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DAVALI                                      :  Maliye Bakanl���/ANKARA 
 
D. KONUSU                                :18/09/2009 tarihli ve 27353 say�l� Resmi Gazete’de yay�mlanan 12 

S�ra No’lu “Tedavi Kat�l�m Pay�n�n Uygulanmas� Hakk�nda Tebli�”in öncelikle yürütmesinin 

durdurulmas�na, dava sonucunda iptaline, dava konusu Tebli�in dayana��n� olu�turan 178 say�l� 

KHK’nin Geçici 9 uncu maddesi ile ayn� KHK’nin Geçici 8 inci maddesinin Anayasa’ya ayk�r� oldu�u 

iddias�yla iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine iptal davas� ba�vurusunda bulunulmas� isteminden 

ibarettir.  
 
TEBL�� TAR�H�                          : 18/09/2009 (Tebli�in Resmi Gazete’de yay�mlanma tarihi) 
AÇIKLAMALAR                          :  
 1- 18/09/2009 tarihli ve 27353 say�l� Resmi Gazete’de yay�mlanan 12 S�ra No’lu “Tedavi 

Kat�l�m Pay�n�n Uygulanmas� Hakk�nda Tebli�”le,  kamu görevlilerinden ayakta tedavilerinde hekim 

ve di� hekimi muayenelerinde, vücut d��� protez ve ortez kullan�mlar�nda ve yard�mc� üreme yöntemi 

tedavilerinde kat�l�m pay� al�nmas�na ili�kin esas ve usuller belirlenmi�tir.  
 2- Söz konusu Tebli�in dayana��n� 178 say�l� KHK’nin (5197 say�l� Kanunla ekli) Geçici 9 

uncu maddesi olu�turmaktad�r.  Tebli�in; 
- 5 inci maddesinde kat�l�m pay� al�nacak sa�l�k hizmetleri,  
- 6 nc� maddesinde ayakta tedavide hekim ve di� hekimi muayenesinde kat�l�m pay� al�nmas�, 

            - 7 nci maddesinde kamu personeli ve aile fertlerinin kat�l�m pay�n�n tahsili ile birinci basamak 

sa�l�k kurulu�lar� ile resmi ve özel sa�l�k kurulu�lar�nda muayene kat�l�m pay�n�n tahsiline ili�kin usul, 

 - 8 inci maddesinde ye�il kart verilenlerin muayene kat�l�m pay�n�n tahsili, 
- 9 uncu maddesinde vücut d��� protez ve ortezler için al�nacak kat�l�m pay�n�n tutar�,  

- 10 uncu maddesinde kat�l�m pay� al�nacak vücut d��� protez ve ortezler, 
- 11 inci maddesinde gözlük cam ve çerçevelerinin kat�l�m pay�n�n tahsili, 
- 12 nci maddesinde a��z protezlerinin kat�l�m pay�n�n tahsili, 
- 13 üncü maddesinde vücut d��� kullan�lan di�er protez ve ortezlerin kat�l�m pay�n�n tahsili, 

- 14 üncü maddesinde yard�mc� üreme yöntemi kat�l�m paylar�, 
- 15 inci maddesinde kat�l�m pay� al�nmayacak haller, sa�l�k hizmetleri ve ki�iler, 

düzenlenmi�tir.   
 3- Tebli�in 5 inci maddesinde; “Bu Tebli� kapsam�nda bulunanlardan; 

a) Hekim ve di� hekimi muayenelerinde, b) Vücut d��� protez ve ortez kullan�mlar�nda, c) Yard�mc� üreme yöntemi tedavilerinde, 
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Kat�l�m pay� uygulamas�, kamu görev-
lilerinin sa�l�k giderlerinin artmas�n� ve s�-
n�rl� düzeydeki maa�lar�ndan bu çerçevede 
kesinti yap�lmas�n� engellemek amac�yla 
hastal�klar�nda sa�l�k kurumlar�na ba�vur-
mamalar�n� ve muayene kat�l�m pay� öde-
meyi gözönüne alarak sa�l�k kurumlar�na 
ba�vuranlar�n ise daha az kat�l�m pay� öde-
mek amac�yla tedavileri için kullanmalar� 
gereken ilaçlar� temin etmeme seçene�ini 
dayatmaktad�r. Di�er taraftan, kat�l�m pay� 
tutarlar� da özellikle alt ve orta düzey maa� 
grubunda yer alan kamu görevlileri aç�s�n-
dan kar��lanmas� zor ve sürekli nitelikte bir 
gider kalemi olu�turmaktad�r. 

Sa�l���n korunmas� ile sa�l�k giderinin 
artt�r�lmamas� konusunda kamu görevlile-
rini tercihte bulunmaya zorlayan hüküm-
ler içermesi, kamu görevlilerine kat�l�m 
pay� ödeme zorunlulu�u getirmesi, kat�l�m 

pay� tutarlar�n�n kamu görevlileri aras�n-
daki maa� ve ücret farkl�l�klar�n� dikkate 
almadan maktu nitelikte ve oldukça yük-
sek belirlenmesi, en fazla iki çocuk için 
çocuk yard�m� yap�l�rken, kat�l�m pay�n�n 
bakmakla yükümlü olunan bütün aile fert-
leri için ödenmesi gibi esasa ili�kin ayk�-
r�l�klar yan�nda kat�l�m pay� uygulamas�na 
ili�kin Tebli�, mali yükümlülüklerle ilgili 
düzenlemelerin Bakanlar Kurulu taraf�n-
dan yürürlü�e konulmas�na ili�kin Anaya-
sal zorunluluk yönüyle �ekil yönünden de 
hukuka ayk�r�d�r” görü�üne yer vererek, 
kamu görevlilerini gerek sa�l�klar�n� ko-
rumak gerekse s�n�rl� düzeydeki gelirlerin-
den öngörülemeyecek tutarda kat�l�m pay� 
ödemek zorunda kalmak yönlerinden ma�-
dur edecek 12 S�ra No’lu ‘Tedavi Kat�l�m 
Pay�n�n Uygulanmas� Hakk�nda Tebli�’in 
öncelikle yürütmesinin durdurulmas�na ve 
dava sonunda iptaline ve Tebli�’in dayana-

��n� olu�turan 178 Say�l� KHK’nin Geçici 
8’inci ve 9’uncu maddesinin Anayasa’n�n 
73’üncü maddesine ayk�r� oldu�u iddias�yla 
iptalleri istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne 
iptal davas� ba�vurusunda bulunulmas�na 
karar verilmesi istemleriyle Dan��tay’da 
dava açt�. 

“Düzenlemenin ‘insan’ kavram�yla ve 
‘sosyal devlet’ alg�s�yla örtü�meyen bu 
yönü daha ayr�nt�l� de�erlendirildi�inde, 
daval� idarenin tedavi kat�l�m pay� al�nma-
s�yla yetinmeksizin kamu görevlilerinin 
tedavileri için gereken ilaçlar� temin et-
melerini de engellemek amac�nda oldu�u 
görülmektedir” ifadelerine yer verilen dava 
dilekçesinde, “Gerçekten de, maddenin içe-
ri�inde; tedavi kat�l�m pay� 2, 8 ve 15 TL 
olarak öngörülmekle birlikte ilaçlar�n temin 
edilmemesi halinde veya tedavi için reçete 
düzenlenmemesi halinde birinci basamak 
sa�l�k kurulu�lar�na ba�vuranlardan kat�l�m 
pay� al�nmamas�, ikinci ve üçüncü basamak 
sa�l�k kurulu�lar�na ba�vuranlardan 8 TL 
yerine 5 TL al�nmas�, özel sa�l�k kurulu�-
lar�na ba�vuranlardan 15 TL yerine 12 TL 
kat�l�m pay�n�n al�nmas�n�n öngörülmü� 
olmas� göstermektedir ki, esasen tedavi ka-
t�l�m pay� yan�nda kamu görevlilerinden re-
çete yaz�m� katk� pay� ya da ilaç temin kat-
k� pay� da al�nmaktad�r. Söz konusu katk� 
paylar�n�n al�nd���n� gizlemek için bulunan 
yöntem ise, reçete yaz�lmamas� durumunda 
veya reçete yaz�lmas�na kar��n yaz�lan ilaç-
lar�n temin edilmemesi durumunda kat�l�m 
pay�n�n hiç al�nmamas� ya da 3 TL indirim-
li olarak al�nmas�d�r. Daha aç�k bir ifadey-
le, düzenleme, tedavi kat�l�m pay� d���nda 
ismi aç�kça zikredilmeyen ba�ka kat�l�m 
pay� uygulamalar�n�n da hayata geçirilmesi 
sonucunu do�urmu�tur” tespitlerine de yer 
verildi. 

Konuyla ilgili aç�klama yapan Genel Ba�kan�m�z Ahmet Gündo�du, “2009 toplu görü�melerinde, 
2010 y�l� için kamu görevlilerinin ayl�k ve ücretlerine yüzde 2.5+2.5 oran�nda art�� yap�lmas�n� teklif 
eden ve Uzla�t�rma Kurulu’nun yüzde 4+4 önerisini de müzakere etmekten kaç�nan hükümet, kamu gö-
revlilerinden tedavi kat�l�m pay� uygulamas�n�, kat�l�m pay� tutarlar�nda yüzde 33 ila yüzde 150 aras�nda 
de�i�en oranlarda art�� yaparak devam ettiriyor. Bu çeli�kiyi anlay��la kar��lamam�z� ve kabul etmemizi 
beklemesinler” dedi. 

Tedavi kat�l�m paylar�n�n 3, 4, 6 ve 10 TL’den 8 ve 15 TL’ye yükseltildi�ini ifade eden Gündo�du, “Hükümet toplu görü�mede 
teklif etti�i yüzde 5’lik art���n büyük bir bölümünü kat�l�m pay�yla kamu görevlilerinden tahsil etmek amac�n� ortaya koymu�tur. Ba�ta 
üyelerimiz olmak üzere kamu görevlilerinin sa�l�k hizmetlerinden ücret ödemeden yararlanmas�n� sa�lamay� amaçlad���m�z bu davan�n 
lehimize sonuçlanaca��na inan�yoruz. Maliye Bakanl���, elini kamu görevlilerinin cebinden çekmeli; elini cebimize atmak konusunda 
�srarc� olacaksa, cebimizdekini almay� de�il, cebimizdekini ço�altmay� sa�layacak projeler geli�tirmelidir” �eklinde konu�tu.  

“Bu Çeli�kiyi Anlay��la Kar��lamam�z�
ve Kabul Etmemizi Beklemesinler”



Ek Ödemesi Kesilen 
Yurt-Kur Personeli 
�çin 12/C Maddesinin 
�ptalini �stedik 

 DANI�TAY ( ) DA�RES�  BA�KANLI�I’NA                                                                                          Yürütmenin Durdurulmas� Taleplidir. 

 
 
 
DAVACI   :  �brahim TÜRKLER’i temsilen E�itimciler Birli�i  Sendikas� 

                                      ( E�itim-Bir-Sen )  
VEK�L�             : Av. Kadriye CANYURT- Av. Abdulhamit GÜL  
                                      GMK Bulvar� �. Dani� Tunal�gil Sok. No:3/13 MALTEPE/ANKARA 

 
DAVALI    : YÜKSEK Ö�REN�M KRED� VE YURTLAR KURUMU GENEL   

                                       MÜDÜRLÜ�Ü /ANKARA 
 
D. KONUSU               :Yüksek Ö�renim Kredi ve Yurtlar Kurumu �zmir Bölge 

Müdürlü�ü’nde görev yapan müvekkil sendika üyesinin 1/30 oran�nda ayl�ktan kesme cezas� 

almas� nedeniyle ek ödemesinin kesilmesine yönelik hakk�nda tesis edilmi� olan Yüksek 

Ö�renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlü�ü’nün 26.05.2009  tarih ve 438-09-1813  

say�l�  i�lemi ile bu i�lemin dayana�� olan Yüksek Ö�renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel 

Müdürlü�ünün 10.3.2004 tarih ve 4000-35-1541-33000 say�l� Yüksek Ö�renim Kredi ve 

Yurtlar Kurumu’nun 657 Say�l� Devlet Memurlar� Kanununa Tabi Personeline 5102 Say�l� 

Kanununa Göre Yap�lacak Ek ödemeye �li�kin Usul Ve Esaslar’ �n 12/c maddesinin öncelikle 

yürütmesinin durdurulmas� ve devam�nda iptali ile, müvekkil sendika üyesinin ödemek 

zorunda kald��� ek ödeme tutar�n�n ödemeyi yapm�� oldu�u tarihten itibaren i�leyecek yasal 

faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi talebinden ibarettir.   
  
TEBL��TAR�H�       : 17.06.2009  

 AÇIKLAMALAR      :  
1- Öncelikle 4688 say�l� kanunun dördüncü k�s�m birinci bölüm’ünde sendika ve 

konfederasyonlar�n yetki ve faaliyetleri ba�l��� alt�nda düzenlenen 19. Maddenin f bendinde 

belirtildi�i üzere; ‘üyelerin idare ile ilgili do�acak ihtilaflar�nda, ortak hak ve menfaatlerinin 

izlenmesinde veya hukuki yard�m gereklili�inin ortaya ç�kmas� durumunda üyelerini veya 

mirasç�lar�n�, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yarg� organlar� önünde temsil etmek veya 

ettirmek, dava açmak ve bu nedenle aç�lan davalarda taraf olmak’ yetkisi sendikalara 

verilmi�tir. Dolay�s�yla sendikam�za verilen bu yetkiyle  üyemizi temsilen  dava açmaktay�z. 

 
2-  Müvekkil sendika üyesine  657 Say�l� Devlet Memurlar� Kanunu’nun 125-C/e,�  maddeleri 

uyar�nca 1/30 oran�nda ayl�ktan kesme cezas� verilmi�tir. Ancak; söz konusu bu cezan�n 

verilmi� olmas�na  ba�l� olarak; Yüksek Ö�renim Kredi ve Yurtlar Kurumu (�zmir Bölge 

Müdürlü�ü) taraf�ndan 26.05.2009 tarihli ve 438-09-1813 say�l� i�lem tesis edilmek suretiyle 

müvekkil sendika üyesi ad�na  yasal faiziyle birlikte 1.025,66 TL tutar�nda borç kayd� 

ç�kar�lm�� ve 1 ay içerisinde bu rakam�n Yüksek Ö�renim Kredi ve Yurtlar Kurumu �zmir 

Bölge Müdürlü�ü’nün ilgili hesab�na yat�r�lmas� istenmi�tir.  
  

3-  Müvekkil sendika üyesi, bu i�lem üzerine 01/06/2009 tarihli bir dilekçeyle; Yüksek 

Ö�renim Kredi ve Yurtlar Kurumu (�zmir Bölge Müdürlü�ü)’ne ba�vurmak suretiyle,  daha 

Yetkili Oldu�umuz
Üniversitelerde Kurum �dari Kurulu

Toplant�lar� Yap�l�yor

4688 Say�l� Kamu Görevlileri Sen-
dikalar� Kanunu’nun 22. maddesi 
gere�ince, kamu görevlilerinin i�-

yeri çal��ma ko�ullar�n�n iyile�tirilmesi 
ve kanunlar�n kamu görevlilerine e�it 
uygulanmas� konular�nda görü� bildire-
rek çal��ma raporu haz�rlanmas�n�n sa�-
lanmas� amac�yla gerçekle�tirilen Kurum 
�dari Kurulu toplant�lar� her y�l Nisan ve 
Ekim aylar�nda yap�lmaktad�r. Kurum 
�dari Kurullar�, kanunla öngörülen amaç-
lar�n� gerçekle�tirmek için en az iki veya 
daha fazla i�veren vekili ile kurumda en 
çok üyeye sahip sendikan�n ayn� say�daki 
temsilcilerinden olu�ur. Bu sene gerçek-
le�tirilen Kurum �dari Kurulu toplant�la-
r�na 17 üniversitede yetkili sendika ola-
rak E�itim-Bir-Sen kat�lmaktad�r. 

Üniversitelerde gerçekle�tirilen Ku-

rum �dari Kurulu toplant�lar�nda, üniver-
site çal��anlar�n� temsilen sendika temsil-
cilerimiz görev almaktad�r. 

Üniversiteler bünyesinde görevli tüm 
akademik ve idari personelin sosyal, mali 
ve özlük haklar�n�n evrensel insan hak-
lar� standard�na uygun bir �ekilde düzen-
lenmesi, çal��ma hayat�ndaki sorunlar�n 
giderilmesi amac�yla çal��anlar�n talep-
leri �ubelerimiz taraf�ndan rapor haline 
getirilmi�tir. 

Üniversitelerde yap�lan/yap�lacak 
Kurum �dari Kurulu toplant�lar�nda, 
özellikle kamu görevlilerine, usulüne 
ayk�r� verilen disiplin cezalar�, görevde 
yükselme ve unvan de�i�ikli�i s�navlar�, 
üniversite personelinin görevleri d���nda 
çal��t�r�lmamalar�, yurtiçi/yurtd��� yolluk 

ödemeleri, döner sermayeden pay alama-
yan personele pay verilmesi, fazla mesai 
ücretleri, üniversite hastanelerinden fay-
dalan�lmas�n�n geni�letilmesi, üniversite-
lerin sosyal imkanlar�n�n artt�r�lmas� gibi 
konularda somut geli�melerin sa�lanabil-
mesi için taleplerimizi ortaya koyduk. 

Türkiye genelinde toplam 17 üni-
versitede gerçekle�tirilecek olan Kurum 
�dari Kurulu Toplant�s� neticesinde çal��-
ma bar���n�n sa�lanmas� ve daha huzurlu 
bir çal��an kitlesinin olu�turulmas� için 
ortaya konulacak çal��ma raporu do�rul-
tusunda çözümlerin hayata geçirilmesi, 
sendikam�z taraf�ndan takip edilecek ve 
her a�amada çözüme ula��lmas�n� sa�-
lamak amac�yla çal��anlar�n görü�leri 
kamu i�vereni ile payla��lacakt�r. 
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Yüksek Ö�renim Kredi ve Yurtlar Kurumu �zmir Bölge 
Müdürlü�ü’nde görev yapan bir üyemizin ayl�ktan kesme 
cezas� almas� nedeniyle ek ödemesinin kesilmesi konusunu 

yarg�ya ta��d�k. 

Yüksek Ö�renim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun 657 Say�l� Devlet Me-
murlar� Kanununa Tabi Personeline 5102 Say�l� Kanununa Göre Ya-
p�lacak Ek Ödemeye �li�kin Usul ve Esaslar’�n 12/c maddesinde yer 
alan, “Ayl�ktan kesme cezas� alan personele alt� ay ek ödeme verilmez” 
ibaresinin öncelikle yürütmesinin durdurulmas� ve devam�nda iptali ve 
üyemizin ödemek zorunda kald��� ek ödeme tutar�n�n, ödemeyi yap-
m�� oldu�u tarihten itibaren i�leyecek yasal faiziyle birlikte taraf�na 
ödenmesine karar verilmesi talebiyle Dan��tay nezdinde dava açt�k. 

Ayn� usul ve esaslar�n 12/a ve b maddelerinin, “Disiplin cezas� alan-
lara ayr�ca bir de ayl�ktan kesme cezas� niteli�i ta��yan �ekilde belli 
bir süre ek ödemeden yararland�rmama yoluna gidilmesinde hukuka 
uygunluk olmad���” gerekçesiyle yürütmesi durdurulmu� olup,  ayl�k-
tan kesme cezas�na ili�kin 12/c maddesinin iptaline kar�� açt���m�z da-

vay� kademe 
ilerlemesinin 
durdurulmas� 
cezas� alan 
üyeler imiz 
için de de-
vam ettire-
ce�imizden; 
bu konuda ma�dur olan 
üyelerimiz ad�na, sendikam�z Hukuk Bürosu’na ba�vurduklar� takdir-
de, 12/d maddesine de iptal davas� açaca��z. 

Yurt-Kur personeline, 5102 Say�l� Yasa’n�n 5. maddesi uyar�nca yap�-
lan “Ek Ödeme”, 10.3.2004 tarih ve 4000-35-1541-33000 Say�l� Yük-
sek Ö�renim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun 657 Say�l� Devlet Memur-
lar� Kanununa Tabi Personeline 5102 Say�l� Kanununa Göre Yap�lacak 
Ek Ödemeye �li�kin Usul ve Esaslar’�n 12/c maddesi uyar�nca ayl�ktan 
kesme cezas� ald���nda, alt� ay süresince kesilmektedir. 
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Akademik hayat�n en önemli 
unsurlar�ndan olan ve ö�re-
tim eleman� say�s�n�n önemli 

bir bölümünü te�kil eden ara�t�rma gö-
revlilerinin kadro garantisinin olma-
mas�, en önemli sorunlar�n�n ba��nda 
yer almaktad�r. 2547 Say�l� Kanun’un 
50/d maddesine göre istihdam edilen 
ara�t�rma görevlilerinin, lisansüstü 
e�itimlerini ba�ar� ile tamamlamalar�-
n�n ard�ndan Kanun’un 33/a maddesi 
gere�ince atamalar� yap�lmayarak, gö-
revlerine son verilmektedir. Bu durum 
onlar� büyük ölçüde ma�dur etmekte; 
eme�in ve gayretin bo�a gitmesine, 
ara�t�rma görevlisi say�n�n sürekli ola-
rak dü�mesine, dolay�s�yla istikrars�z-
l��a neden olmaktad�r. 

Üniversiteler, 2547 Say�l� Kanun’un 
50/d maddesine göre istihdam edilen 
ara�t�rma görevlilerini, lisansüstü e�i-
timlerini ba�ar� ile tamamlamalar�n�n 
ard�ndan veya e�itimlerinin bitmesine 
yak�n bir tarihte 2547 Say�l� Kanun’un 
33/a maddesi uyar�nca görevlendir-
mekteydiler. 

Yüksekö�retim Yürütme Kuru-
lu, 31 Temmuz 2008 tarihli Resmi 
Gazete’de yay�mlanarak yürürlü�e 
giren, “Ö�retim Üyesi D���ndaki Ö�-
retim Eleman� Kadrolar�na Naklen 
veya Aç�ktan Yap�lacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi S�nav ile Gi-
ri� S�navlar�na �li�kin Usul ve Esaslar 
Hakk�nda Yönetmelik” hükümlerinin 
uygulanmas�nda ç�kabilecek sorunlar� 
gidermek amac�yla 26.11.2008 tarih ve 
28 say�l� karar� alm�� ve bu karar�n 7. 
maddesiyle, “Bir fakülte, yüksekokul 
veya meslek yüksekokulu bünyesinde 
bir anabilim dal�nda 2547 say�l� Kanu-

nun 50/d maddesine göre istihdam edi-
len ara�t�rma görevlisinin 33/a maddesi 
hükümlerine göre istihdam edilebilme-
si için 31 Temmuz 2008 tarihli Resmi 
Gazete’de yay�mlanan Yönetmelikteki 
usul ve esaslara göre atamas�n�n yeni-
den yap�lmas�n�n �art oldu�una” karar 
vermi�tir. 

Bu karar�n üniversitelerde uygu-
lanmaya ba�lamas�yla,  50/d maddesi-
ne göre istihdam edilen ve lisansüstü 
e�itimini tamamlayan ara�t�rma gö-
revlilerinin 2547 Say�l� Kanun’un 33/a 
maddesi uyar�nca görevlendirilmeleri-
ne son verilmi�tir. Bu kararla, lisansüs-
tü e�itimlerini ba�ar�yla tamamlam��, 
gerekli deneyim ve yeterlili�e sahip, 
bilimsel çal��malar�yla akademik alan-
da hizmet vermeye haz�r, ülkemizin 
sorgulayan, ele�tiren, alternatif � kirler 
üretebilen genç beyinleri olan ara�t�r-
ma görevlilerinin, ara�t�rma görevlisi 
kadrolar�nda çal��malar� hukuka ayk�r� 
bir �ekilde engellenmi�, kamu hizme-

tinde süreklilik esas� olmas�na ra�men, 
bu uygulamayla 50/d maddesine göre 
istihdam edilen ara�t�rma görevlileri 
ma�dur edilmi�tir.  

Yapm�� olduklar� çal��malar, emek 
ve çabalar�na ra�men i� akitleri tek 
tara� � olarak feshedilmesi nedeniyle 
ara�t�rma görevlilerini ma�dur eden bu 
uygulamaya son verilerek, 2547 Say�l� 
Kanun’un 50/d maddesi kapsam�nda 
istihdam edilen ara�t�rma görevlile-
rinin hiçbir �art aranmaks�z�n 2547 
Say�l� YÖK Kanun’un 33/a maddesi-
ne göre atamalar�n�n sa�lanmas� ko-
nusunda gerekli düzenlemenin biran 
evvel yap�lmas� gerekmektedir. 50/d 
maddesine göre istihdam edilen ara�-
t�rma görevlilerinin ma�duriyetlerinin 
giderilmesi için konuyu Konfederas-
yonumuz Memur-Sen toplu görü�me 
masas�na ta��m��t�r.

Ma�duriyetlerin giderilmesi için 
konunun takipçisi olaca��z. 

50/d Maddesine Tabi Ara�t�rma Görevlilerinin
33/a’ya Geçi�leri Sa�lanmal�d�r 



19.04.2005 tarih ve 25791 say�l� Res-
mi Gazete’de yay�mlanarak yürürlü�e giren 
2005/8681 say�l� Bakanlar Kurulu Karar�’n�n 1. 
maddesinde, “Di�er yüksekö�retim kurumlar�na 
göre sosyo-ekonomik aç�dan daha az geli�mi� 
yerlerde ö�retim yapan ve/veya yeterli say�da ö�-
retim eleman� sa�lanamayan yüksekö�retim ku-
rumlar�nda görevli ö�retim elemanlar�na; almak-
ta olduklar� ayl�k gösterge ve ek gösterge topla-
m�n�n memur ayl�k katsay�s� ile çarp�m� suretiyle 
hesaplanacak tutara, ekli cetvelde yüksekö�retim 
kurumlar�n�n bulundu�u yerle�im yerlerine göre 
belirlenen oranlar�n uygulanmas� sonucu bulu-
nacak miktarda geli�tirme ödene�i ödenir. Bu 
ödenek, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve 
kesintiye tabi tutulmaz.”

2. maddesinde, “Geli�tirme ödene�i;
a)Bu ödene�in verilmesi öngörülen yerlerdeki 

yüksekö�retim kurumlar�na ait ö�retim eleman� 
kadrosuna atanarak, atand��� yüksekö�retim ku-
rumunda � ilen çal��anlara,

b)2547 Say�l� Yüksekö�retim Kanunu’nun 
35’inci maddesi ve 40’�nc� maddesinin (b) f�kras� 
ile 41’inci maddesi uyar�nca di�er yüksekö�retim 
kurumlar�nda görevlendirilenlere,

c)Kadrosu ba�ka bir yüksekö�retim kurumun-
da olmakla birlikte, geli�tirme ödene�i verilmesi 
öngörülen yerlerdeki yüksekö�retim kurumlar�na 
rektör veya dekan olarak usulüne uygun �ekilde 
atananlara, görevin yap�ld��� yüksekö�retim ku-
rumlar�n�n bulundu�u yerler için bu Karara ekli 
cetvelde öngörülen oranlar üzerinden � ilen görev 
yapt�klar� sürece ödenir. 

2547 Say�l� Kanun’un 40’�nc� maddesinin (a) 
f�kras�na dayan�larak yüksekö�retim kurumlar�n-
da ders vermek üzere görevlendirilen ö�retim ele-
manlar�na, kadrolar�n�n yer ald��� yüksekö�retim 
kurumunun bulundu�u yerler için ekli cetvelde 
öngörülen oranlar üzerinden geli�tirme ödene�i 
ödenir. Bu Karara ekli cetvelde geli�tirme öde-
ne�i ödenmesi öngörülen yerlerde yeni kurulan 
yüksekö�retim kurumlar�n�n � ilen e�itim-ö�retim 
faaliyetine ba�lamam�� olmas� durumunda bu 

yerlerdeki yüksekö�retim kurumlar� için belir-
lenmi� geli�tirme ödene�i, söz konusu yüksekö�-
retim kurumlar�n�n e�itim-ö�retime ba�lamas� 
konusunda Yüksekö�retim Kurulu Ba�kanl��� 
taraf�ndan izin verilmi� olmas� kayd�yla ve � ilen 
e�itim-ö�retime ba�lan�ncaya kadar sadece rek-
tör, dekan, yüksekokul müdürü, enstitü müdürü 
ve konservatuar müdürü olarak atanm�� ö�retim 
elemanlar�na ödenir” hükmü yer almaktad�r. 

19.04.2005 tarih ve 25791 say�l� Resmi Ga-
zetede yay�mlanarak yürürlü�e giren 2005/8681 
say�l� Bakanlar Kurulu Karar�’nda idari personele 
geli�tirme ödene�i verilece�ine ili�kin bir düzen-
lemeye yer verilmemi�tir. Geli�tirme ödene�i, 
di�er yüksekö�retim kurumlar�na göre sosyo-
ekonomik aç�dan daha az geli�mi� yerlerde ö�re-
tim yapan ve/veya yeterli say�da ö�retim eleman� 
sa�lanamayan yüksekö�retim kurumlar�na gö-
revli ö�retim elemanlar�na te�vik amaçl� verilen 
bir ödenektir. Ancak bilinmelidir ki, bu durumda 
olan yüksekö�retim kurumlar�nda sadece ö�re-
tim elemanlar� de�il, idari personel de görev yap-
maktad�r. Onlar da ö�retim elemanlar�yla ayn� 
�artlarda hizmet vermekte ve onlarla ayn� çabay� 
göstermektedir. Bu kurumlar; rektörüyle, deka-
n�yla, yüksekokul müdürüyle, enstitü müdürüyle, 
ö�retim elemanlar�yla ve idari personeliyle bir 
bütündür. �dari personelin bu �ekilde ayr�mc�l��a 
maruz kalmas� i� huzuru ve çal��ma verimini de 
olumsuz etkilemektedir. 

Bu nedenle; idari personele yap�lan ayr�mc�-
l��a son verilerek, Anayasa’n�n e�itlik ve adalet 
ilkelerine, hukuk devleti ilkesine ve çal��ma bar�-
�� ilkesine uygun olarak,  yüksekö�retim kurum-
lar�nda görev yapan idari personele de geli�tirme 
ödene�i verilmesi yönünde düzenleme yap�lmas� 
gerekmektedir. Geli�tirme ödene�inin idari per-
sonele verilmesi için, konuyu toplu görü�me ma-
sas�na ta��d���m�z gibi, YÖK’e de ilettik. E�itim-
Bir-Sen olarak, sonuç al�ncaya kadar mücadele-
mizi sürdürece�iz. 
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Geli�tirme Ödene�inin �dari 
Personele de Verilmesini �stiyoruz
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gerekmektedir
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Sendikam�z�n kurulu�unun 17. y�l�nda, Genel 
Merkez bünyesinde 5 Temmuz 2009 tarihinde 
E�itim-Bir-Sen Stratejik Ara�t�rmalar Merke-

zi (EBSAM) kurularak bilimsel çal��malar�na ba�la-
m�� bulunmaktad�r. 

EBSAM, sendikam�z�n faaliyetleri, politikalar�, 
uygulamalar� ve stratejik hede� eri do�rultusunda 
gerekli olan bilgi ve veriyi toplayarak, analizlerini 
yap�p, ortaya ç�kan bulgular �����nda stratejik ç�ka-
r�mlar ve çözümlemeler üretmekte, e�itim çal��anla-
r�n�n ve e�itimin sorunlar�, sosyal ve kültürel içerikli 
konular ile güncel konulara yönelik ara�t�rmalarla 
da önemli hizmetlere imza atmaktad�r. Faaliyetleri-
nin ba�l�calar�;

•Web sitemizde anketler uygulanmas�,

•Sendikan�n ihtiyaçlar�na yönelik her türlü ista-
tistiksel verilerin toplanmas�, de�erlendirilmesi ve 
yorumlanmas�,

•E�itim çal��anlar�n�n ve e�itimin sorunlar�n� be-
lirlemeye yönelik ara�t�rma konular�n�n planlanmas�,

•Belirlenen bu ara�t�rma konular�n�n uzmanl�k 
gerektirenlerde akademisyen dan��man hocalar e�li-
�inde projelendirip uygulamaya geçirilmesi,

•Gündem konularla ilgili ara�t�rma projeleri ha-
z�rlay�p uygulamaya konulmas�,

•Sendikam�z yöneticilerinin, çal��anlar�n�n ve 
üyelerinin belirli dönemler halinde ihtiyaçlar�n�, 
memnuniyetlerini, sorunlar�n�, beklentilerini ve öne-
rilerini belirlemeye yönelik ara�t�rmalar yap�lmas�,

•E�itim çal��anlar�n�n geçim standard�n�n her ay 
belirlenmesi,

•Stratejik Yönetim çal��malar�n�n ba�lat�lmas� ve 
gelecek y�llara yönelik stratejik planlaman�n olu�tu-
rulmas� ve uygulanmas�,

•Sendikam�z için Kalite Yönetim Sistemi (ISO 
9001:2000) Kalite Belgesi alma çal��malar�n�n ba�-
lat�lmas�.

EBSAM’�n �imdiye Kadar Yapm�� 
Oldu�u Çal��malar 

1. Yeni Ö�retim Programlar�n�n 
Uygulanmas�n�n De�erlendirilmesi Ara�t�rmas� 
-�ubat 2009

Web sitemizde yap�lan bu ara�t�rmaya Türkiye 
genelinden 1652 ö�retmenin kat�l�m�yla gerçekle�-
mi�tir. Ö�retmenler, Yeni Ö�retim Programlar�n�n 
Uygulanmas� sonucunda, uygulaman�n nas�l bir etki 
olu�turdu�unu ve sonuçlar�n�n nas�l oldu�unu de-
�erlendirmi�lerdir.

2. Yabanc� Dil Ö�retim Programlar�n�n 
Etkinli�i Ara�t�rmas�–�ubat 2009

Ara�t�rma, 22 ilde 318 ö�retmenle yüz yüze 
anket tekni�i uygulanarak yap�lm��t�r. Günümüzde 
yabanc� dil ö�retimi, okul öncesi e�itimden itiba-
ren verilme çal��malar� ba�lat�lm�� bulunmaktad�r. 
Bu süreç, ilk ve ortaö�retimde devam etmektedir. 
“Ortaö�retimden mezun olan veya yüksekö�retime 
geçen bir ö�renci, söz konusu yabanc� dilin ne kada-
r�n� bilmekte ve ne kadar�n� kullanabilmektedir? Bu 
süreçte eksiklikler ve hatalar var m�d�r?” sorular�n�n 
cevab�n� bulmak amac�yla haz�rlanm��t�r.

E�itim-Bir-Sen Stratejik 
Ara�t�rmalar Merkezi ve 
Faaliyetleri 

Sendikam�z�n 
kurulu�unun 
17. y�l�nda, 
Genel Merkez 
bünyesinde 5 
Temmuz 2009 
tarihinde E�itim-
Bir-Sen Stratejik 
Ara�t�rmalar 
Merkezi (EBSAM) 
kurularak bilimsel 
çal��malar�na 
ba�lam�� 
bulunmaktad�r.
EBSAM, e�itim 
çal��anlar�n�n 
sosyal ve kültürel 
içerikli sorunlar� 
ile güncel 
ara�t�rmalara 
imza atmaktad�r
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3. �LKSAN’�n De�erlendirilmesi 
Ara�t�rmas�–Mart 2009

Web sitemizde yap�lan bu ara�t�rmaya 
Türkiye genelinden �LKSAN’a üye 1163 
ö�retmenin kat�l�m�yla gerçekle�mi�tir. 
Ö�retmenlerden �LKSAN’�n yönetimini, 
seçimlerini ve sosyal yard�mlar�n� de�er-
lendirmeleri istenmi�tir.

4. Ö�renme Ortamlar�n�n 
De�erlendirilmesi Ara�t�rmas�–Nisan 
2009

Web sitemizde yap�lan bu ara�t�rmaya 
78 ilden 1918 ilk ve ortaö�retim ö�retmeni 
kat�lm��t�r. Ö�retmenlerden kendi okulla-
r�ndaki ö�renme ortamlar�n�n yeterlili�ini 
ve önemini de�erlendirmeleri istenmi�tir.

5. Ö�retmenlik Kariyer 
Basamaklar�nda Yükselme 
Uygulamas�n�n De�erlendirilmesi 
Ara�t�rmas�–May�s 2009

Ara�t�rma, Türkiye’yi temsilen NUTS 
II düzeyinde 26 ilde 400 ö�retmenle yüz 
yüze anket tekni�i uygulanarak yap�l-
m��t�r. M.E.B. kadrolar�nda görev yapan 
ö�retmenlerin ö�retmenlik kariyer basa-
maklar�nda yükselme uygulamas�ndaki 
görü�lerine ili�kin genel bir tutum belirle-
mek, ma�duriyetlerini tespit etmek ve yeni 
düzenlemede sendika olarak Bakanl��a bu 
tespitleri sunmak amaçlanm��t�r.

6. Seviye Belirleme S�nav�’n�n (SBS) 
De�erlendirilmesi Ara�t�rmas�–May�s 
2009

Web sitemizde yap�lan bu ara�t�rma-
ya 1103 ilkö�retim ö�retmeni kat�lm��t�r. 
SBS’nin yeni bir uygulama olmas�ndan 
dolay�, ilkö�retim ö�retmenleri gözüyle 
bu s�nava nas�l bak�ld��� ve hangi sorunlar� 
beraberinde getirdi�i tespit edilmeye çal�-
��lm��t�r.

7. Yüksekö�retime Geçi�in 
De�erlendirilmesi Ara�t�rmas�–Haziran 
2009

Web sitemizde yap�lan bu ara�t�rma-
ya 504 ortaö�retim ö�retmeni kat�lm��t�r. 
ÖSS’nin 2009 y�l�nda son kez yap�lmas� ve 
2010 y�l�nda 2 a�amal� yeni bir s�nav uygu-
lamas�na geçilmesi nedeniyle, yüksekö�-
retime geçi� sistemine, ortaö�retim ö�ret-
menlerinin nas�l bakt��� ve hangi sorunlar� 
besledi�i tespit edilmeye çal���lm��t�r.

8. Ö�retmenlerin Tatil Al��kanl�klar� 
Ara�t�rmas�–Haziran 2009

Ara�t�rma, 12 ilde 157 okulda 599 ilk 

ve ortaö�retimdeki ö�retmenlerle 
yüz yüze anket tekni�i uygula-
narak yap�lm��t�r. Bu çal��ma 
ile ö�retmenlerin tatil al��kan-
l�klar�n�n neler oldu�unu tespit 
etmeyi, tatil pro� lleri ile tatil 
haritalar�n� ortaya ç�karmay� 
ve Türkiye’deki tatil yerlerinin 
ö�retmenler taraf�ndan tercih 
edilme nedenlerini ö�renmek 
amaçlanm��t�r.

9. Ö�retmen Adaylar�n�n 
KPSS’ye Bak�� Aç�lar�, 
Sorunlar� ve Beklentileri 
Ara�t�rmas�–Haziran-Temmuz 
2009

Ara�t�rma, 27 Haziran’da 12 ilde 
15 üniversite giri� ve bahçesinde KPSS’ye 
girecek/giren 599 ö�retmen aday�yla yüz 
yüze anket tekni�i uygulanarak yap�lm��-
t�r. Bu ara�t�rma ile, her y�l artan ö�retmen 
adaylar�n�n atanabilmeleri için önlerine ko-
nulan KPSS engeline bak�� aç�lar�, sorunla-
r�, beklentileri ve çözüm önerileri saptan-
maya çal���lm��t�r.

10. Kademeler Aras� Geçi� ve 
Yönlendirme Ara�t�rmas�–Haziran - 
A�ustos 2009

Ara�t�rma, 12 ilde 157 okulda 599 ilk 
ve ortaö�retimdeki ö�retmenlerle yüz yüze 
anket tekni�i uygulanarak yap�lm��t�r. Bu 
çal��ma e�itim sistemimizde kademeler 
aras� geçi� ve yönlendirme uygulamalar�na 
yönelik sorunlar� tespit etmeyi, ö�retmen-
lerin bu uygulamalar hakk�nda bilgi, tutum 
ve davran��lar�n� ortaya ç�karmak amaçlan-
m��t�r.

11. E�itim Çal��anlar�n�n Geçim 
Düzeyi Ara�t�rmas�-Eylül 2009

Ara�t�rma 3 a�amadan olu�maktad�r. 
Bunlar, akademisyenler, ö�retmenler ile 
yard�mc� hizmetler s�n�f� çal��anlar�n�n ay-
l�k geçim düzeylerini hesaplamaya yönelik-
tir. Bu üç farkl� e�itim çal��an�n�n dengeli 
ve sa�l�kl� beslenebilmeleri için yapacakla-
r� g�da harcamalar� ile gereksinimleri olan 
g�da d��� harcamalar� bilimsel yöntemlerle 
hesaplanm��t�r. Bu üç e�itim çal��an�n�n 
mesle�inden kaynaklanan farkl� harcama 
gruplar� bulunmakta ve hesaplamada bun-
lar göz önünde bulundurulmaktad�r. 

12. Ö�rencinin Veliye Maliyeti 
Ara�t�rmas�–Eylül 2009

Bir ö�rencinin Okul Öncesi’nden ba�-
lay�p �lkö�retim ile Ortaö�retim’in sonuna 
kadar ki olan ö�renimi süresince, yapabile-

ce�i 
bütün harcamalar dikkate 
al�narak hesaplamalar yap�lm��t�r.

13. Ö�retmen �stihdam�ndaki Çar-
p�k Tablo Ara�t�rmas�–Eylül 2009

E�itim fakültelerinden mezun olan 
ö�retmen adaylar�yla Milli E�itim 
Bakanl���’n�n atamas�n� yapt��� ö�retmen 
say�lar� kar��la�t�r�ld���nda, ilginç bir tab-
lo ortaya ç�k�yor. E�itim-Bir-Sen Stratejik 
Ara�t�rmalar Merkezi (EBSAM), E�itim 
fakültelerinden mezun olan ö�retmen aday-
lar�n�n durumunu mercek alt�na ald�. 

Yap�lmakta Olan Ara�t�rmalar
1. Türkiye’de Ortak Bir Kimlik 

Olarak Ötekilik Ara�t�rmas�–Nisan 
2009–Kas�m 2009

Ara�t�rma, iki a�amadan olu�makta-
d�r. Birincisi, Türkiye’yi temsilen NUTS I 
düzeyinden 12 ilde 1550 ki�iyle yüz yüze 
anket tekni�i uygulanarak yap�lmaktad�r. 
�kincisi ise 18 ilde 74 kanaat önderiyle 
derinlemesine görü�meden olu�maktad�r. 
�çinde bar�nd�rd��� etnik, dini ve kültürel 
gruplar�n çe�itlili�i nedeniyle bir “mozaik” 
olarak tan�mlanan Türkiye, bu çok kültürlü 
yap�s�ndan kaynaklanan bir tak�m avantaj-
lar ve dezavantajlarla kar�� kar��ya bulun-
maktad�r. Günümüz Türkiye’sinde insanlar 
geçmi�te hiç olmad��� kadar birbirleri ile 
iç içe ya�amakta, ötekiyle her an yüz yüze 
gelme risk ve imkân� ile ba�la��k bir hayat 
sürmektedir. Söz konusu riskleri en aza in-
dirmek, bir arada ya�ama imkân�n� art�rmak 
ve farkl� kimlikler aras�ndaki sosyal enteg-
rasyonu güçlendirmek için, bu kimliklerin 
hem birbirlerine hem devlete yönelik hem 
de e�itime bak�� aç�lar� objektif bir biçimde 
ortaya ç�kar�lmaya çal���lmaktad�r.

EBSAM ara�t�rmalar�n�n ayr�nt�lar�na ve de�erlendirmelere web sitemizden ula�abilirsiniz.
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	ube Ba�kan�m�z Ahmet Sert, Pamuk-
kale Üniversitesi Rektörlü�ü’nde 
657 Say�l� Yasa’n�n 4/B maddesi 

kapsam�nda sözle�meli olarak istihdam 
edilen personele yönelik sürdürülen hak-
s�zl���n hala devam etti�ini söyledi. 

�mzalanan mevcut i� sözle�mesinin 3. mad-
desinde, ‘�lgilinin çal��ma saat ve süreleri, 
devlet memurlar� için saptanan çal��ma 
saat ve süreleriyle ayn�d�r’ denilmesine 
ra�men rektörlü�ün, personelin çal��ma 
mecburiyeti içerisinde oldu�unu bilerek 
mevcut sözle�menin söz konusu 3. mad-
desine ek yaparak, ‘ilgili kendisine verilen 
i�leri bitirene kadar, normal çal��ma saatle-
ri d���nda da çal��mak zorundad�r. �lgiliye 
normal çal��ma saatleri d���nda veya tatil 
günlerinde yapaca�� çal��malar kar��l���n-
da herhangi bir ek ücret ödenmez’ ibaresini 
ekledi�ini anlatan Sert, yap�lan eklemenin 
kanuna ve özlük haklar�na ayk�r� oldu�u-
nu dü�ünen 4/B kapsam�ndaki sözle�meli 
personellerin haklar�n� hukuki yollardan 
arayarak mahkemeye müracaat ettiklerini 
belirterek, �öyle konu�tu: 

“15.05.2009 tarihinde sonuçlanan davada 
mahkeme, yürütmenin durdurulmas�na ka-
rar vermesine ra�men rektörlük pervas�zca 
davranarak bu haks�z uygulamaya devam 
etmektedir. Ça�da� bir dünyada sosyal hu-
kuk devletinde olmamas� gereken bu insan 
haklar�na ve haysiyetine ayk�r� uygulama-
ya bir an önce son verilmelidir.” 

Hakkari Üniversitesi çal��anlar�, 
memurluk hayatlar�nda ilk defa 
promosyon ald�lar. Üniversite 

Temsilcimiz Nihat K�l�ç’�n da yer ald��� 
Promosyon Komisyonu’nun Halk Bankas� 
ile yapt��� sözle�me neticesinde personel 
ba��na 900 TL promosyon al�nd�. 

Daha önce Van Yüzüncü Y�l Üniversitesi’ne 
ba�l� olan Hakkari Meslek Yüksek 
Okulu’nda görev yapan personel, böylece 
ilk defa promosyonla tan��t�. 

Promosyon sorunu çözülen personelin ba�-
ka sorunlar� da bulunuyor. Üniversite Tem-
silcili�imizin, giderilmesini istedi�i söz 
konusu sorunlardan baz�lar� �unlar: 

-Do�u ve Güneydo�u Anadolu bölgelerin-
deki üniversitelerin akademik personeline 
Kurum Geli�tirme Ödene�i ad� alt�nda ek 
bir ödeme yap�lmakta ancak kurumun ge-
li�tirilmesi için çaba gösteren idari perso-
nele böyle bir ödeme yap�lmamaktad�r. 

-Milli E�itim müdürlüklerinde çal��an �ef 
ve üstü kadrolarda bulunan personele ek 
ders ücreti ödenmekte ancak üniversiteler-
de �ef ve üstü kadrolarda bulunan personel 
bu haktan faydalanamamaktad�r. 

-Görev ve sorumluluklar� ayn� olmas�na 
kar��n Fakülte sekreterlerinin ek göstergesi 
3000, Enstitü ve Yüksekokul sekreterle-
rinin ise ek göstergesi 2200’dür. Aradaki 
fark giderilmelidir. 

�nsan Haklar�na 
Ayk�r� 
Uygulamaya Son 
Verilmelidir 

�lk Defa 
Promosyon Ald�lar 

Denizli Hakkari

Dicle Üniversitesi Temsilcimiz Doç. 
Dr. Musa Ba�c�, sendikala�man�n 
en az oldu�u yerlerin üniversiteler 

oldu�unu belirterek, örgütlenme ça�r�s� yap-
t�. Ba�c�, örgütlenmenin ekonomik, sosyal, 
kültürel, özlük ve mesleki hakk� geli�tirdi�ini 
dile getirdi. Türkiye’deki sivil toplum bilin-
cinin yeterince geli�memesinden yak�nan 
Doç. Dr. Ba�c�, “Tam demokratik ve özgür 
Türkiye’den söz etmenin yolu ‘sivil toplum, 
sivil siyaset ve sivil medya’dan geçmektedir. 
Bu üç unsur olu�madan kendimizi özgür ve 
tam demokrat saym�yoruz” ifadesiyle, sivil-
le�menin önemine dikkat çekti. 
Darbe anayasas�n�n ürünü olan YÖK’ün a��r 
bask�s� yüzünden �imdiye kadar üniversi-
telerde istenen seviyede sendikal örgütlen-
menin gerçekle�emedi�ini kaydeden Ba�c�, 
“YÖK’ü kuran 82 Anayasas�’n�n bürokratik 
oligar�iye f�rsat vermesiyle olu�an bask�, 
üniversitelerimizde gerek akademik özgür-
lü�ün gerekse sendikala�man�n önüne bir set 
çekmi�tir. E�itim çal��anlar�n�n örgütlenme 
oran�na bakt���m�zda, Milli E�itim’de sendi-
kala�ma oran� yüzde 55 iken, üniversitelerde 
bu oran maalesef yüzde 20’leri bile bulma-
m��t�r. Bu durum, üniversitelerde antidemok-
ratik yakla��m�n nas�l hüküm sürdü�ünün bir 
göstergesidir” �eklinde konu�tu. 
Üniversite mensuplar�na, “örgütlenin” ça�-
r�s�nda bulunan Ba�c�, ancak bu �ekilde ül-
kenin geli�mesine katk� sa�lanabilece�ini 
vurgulad�. Türkiye’de en çok haks�zl��a u�-
rayan, özgürlükleri k�s�tlanan kesimin üni-
versite çal��anlar� oldu�unu belirten Ba�c�, 
�öyle konu�tu: “Öyleyse ötekinin hukukunu 
da gözeten bir anlay��la yeni ba�lang�çlar 
yapmal�y�z. Biz üniversitelerimizde bilimin 
gücünü sivil toplumla birle�tirmek istiyoruz. 
Sendikalar hak arama ve haks�zl�klarla mü-
cadele yerleridir. Hepimiz ta��n alt�na elimizi 
sokarsak, demokratik, özgür bir üniversite 
hayalini gerçekle�tirme imkân�na kavu�u-
ruz.” 

Üniversite 
Çal��anlar� 
Örgütlenmeli

Diyarbak�r

�ube ve Temsilciliklerimizden...

^̂^



40

�ube ve Temsilciliklerimizden...

^̂^

�stanbul 6 No’lu 	ube Üniversiteler 
Temsilcimiz Veysel Mankan, heye-
canlar�n�n gün geçtikçe artt���n� ifade 

ederek, “	ubemiz s�n�rlar� içerisinde bulu-
nan üniversitelerdeki e�itim çal��anlar�n�n 
sorunlar�yla yak�ndan ilgileniyoruz. Sendi-
kam�za kar�� olu�an teveccüh ve üye say�-
m�z�n h�zla art��� bizleri mutlu etmektedir” 
dedi. 

Mankan, sözlerini �öyle sürdürdü: “�TÜ 
Rektörlü�ü’nden banka promosyanlar�n� 
sorduk. Rektörlük, 2003 y�l�nda �� Ban-
kas� ile 18.05.2010 tarihine kadar geçerli 
olacak bir protokol imzaland���n�, bu pro-
tokolde promosyonlarla ilgili herhangi bir 
düzenlemenin yer almad���n�, 2007/21 sa-
y�l� Ba�bakanl�k Genelgesi’nin 6. maddesi 
gere�i protokolün suresinin bitimine kadar 
geçerli olaca��n� belirterek yeni imzalana-
cak olan protokolde belirtti�imiz Ba�ba-
kanl�k Genelgesi’nin gere�ine uyulaca�� 
sözünü vermi�tir.” 

Veysel Mankan, üniversite personeli-
nin güzel �eyler hak etti�ini, bunun için 
imkânlar�n� tümüyle seferber edecekle-
rini söyledi. Mankan, bu konuda Genel 
Merkez’den tüm destekleri ald�klar�n� be-
lirtti. 

Üniversite çal��anlar�n�n kendilerine ver-
di�imiz önemin fark�nda olduklar�n� belir-
ten Mankan, “May�s 2009 tarihi itibariyle 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
çal��anlar�, di�er sendikalardan toplu isti-
falarla E�itim-Bir-Sen’e üye oldular”  diye 
konu�tu. Veysel Mankan, üyelerimize sa�-
lad���m�z Grup Ferdi Kaza Sigortas�’n�n 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
çal��anlar� taraf�ndan takdirle kar��land���-
n� ifade etti.

Heyecan�m�z Gün 
Geçtikçe Art�yor 

�stanbul

�zmir 	ubemiz, ilde bulunan üniver-
sitelerdeki üyelerimize bir  yemek 
verdi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege 

Üniversitesi ile �zmir Yüksek Teknolo-
ji Enstitüsü’nden e�itimcilerin biraraya 
geldi�i yeme�e Ege Üniversitesi Ö�retim 
Üyesi Prof. Dr. Cüneyt Ho�co�kun, Üni-
versite Temsilcimiz Dr. Recep Yi�it ile 	u-
bemiz Avukat� Gültekin Avc� da kat�ld�lar. 

Programda konu�an 	ube Ba�kan�m�z 
Abdurrahim 	enocak, E�itim-Bir-Sen’in 
Türkiye’de bilimsel sendikac�l�k çal��ma-
lar� konusunda uzmanla�an tek sendika ol-
du�unu söyledi. 	enocak, �öyle konu�tu: 

“Türkiye’de bir ilki gerçekle�tirerek yüze 
yak�n bilim adam�yla Uluslararas� E�itim 
Felsefesi Kongresi’ni düzenledik. Neyi, 
nas�l, niçin, ne kadar, ne zaman ve kiminle 
yapaca��z? ��te bu sorular�n cevab�n� ala-
bilmek amac�yla kongre düzenledik. �lkeli, 
demokrat, tutarl�, adil, özgür sendikac�l�k 
yap�yoruz. Bu y�l MEB’de yetkili sendika 
unvan�n� ald�k. �n�allah önümüzdeki y�l 
üniversitelerde de yetkili sendika olaca-
��z.” 

Üniversite Temsilcimiz Dr. Recep Yi�it 
ise, Türkiye’de sivil toplum kurulu�lar�n�n 
önemine dikkat çekerek, “Ülkemizin ge-
lece�i için hepimiz omuz omuza çal��ma-
l�y�z, elimizi hep birlikte ta��n alt�na koy-
mal�y�z. Kap�m�z vatan�n�, milletini, bay-
ra��n� seven, bu ülkeye katma de�er üreten 
herkese aç�kt�r” �eklinde konu�tu.

Bilimsel 
Çal��malarda 
Uzmanla�an 
Tek Sendikay�z 

�zmir

Sütçü �mam Üniversitesi Temsilcili�i-
miz,  Kahramanmara� �ubemizin de 
katk�lar�yla 7 ay gibi k�sa bir zaman 

içerisinde 500’e yak�n üye kaydederek �ube 
oldu. Üniversitelere yönelik �ubele�me çal��-
mam�z�n ilki, Erzurum Atatürk Üniversitesi 
�ubemizdi. Dönem sonuna kadar olu�turaca-
��m�z 15 yeni üniversite �ubesinin ikinci aya-
��n�, Kahramanmara� Sütçü �mam Üniversite 
�ubemiz olu�turmu� oldu. 
Üniversite Temsilcimiz Yrd. Doç. Dr. Ha-
san Furkan ba�kanl���ndaki Fatih Mehmet 
Di�, Ali Erdal Teltik, Yalç�n Sar�, Tev� k 
Ya�c�, Yrd. Doç. Dr. Adem Erol ve Mehmet 
Güler’den olu�an temsilcilik yönetimimiz, 
Mart 2009 tarihinde 34 ki�iyle devrald�klar� 
temsilcili�imizi, 7 ay gibi k�sa sürede önce 
yetkiye, ard�ndan da �ubeye ta��d� ve �uan 
500 üyeyle kongre çal��malar�n� yürütmek-
tedir. 
	ube Ba�kan�m�z Yrd. Doç. Dr. Hasan Fur-
kan, bu ba�ar�y� örgütlenmeye olan inançla-
r�n�n motivasyonuyla, bütün yönetim olarak 
ciddi bir çal��ma ve kendilerini en iyi �ekilde 
ifade etmenin sonucunda elde ettiklerini söy-
ledi. 
“E�itim-Bir-Sen olarak, bütün üniversiteler-
de �ubele�meliyiz” diyen Furkan, üniversite-
lerin ve üniversitelinin sorunlar�n�n çözümü-
nün örgütlenmeden geçti�ini kaydetti. 
Güçlünün de�il hakl�n�n yan�nda olduklar�n� 
ifade eden Furkan, “Bir olal�m, birlik olal�m. 
Bizim hiç kimseyle sorunumuz yok, fakat 
halk içinde hakl� olan ki�iden taraf�z. Güç-
lünün de�il, hakl�n�n yan�nday�z” �eklinde 
konu�tu. 
Furkan, üniversitelerde ya�anan birtak�m 
akademik ve idari kadrodaki üyelerimizle il-
gili problemlerin, sebepleriyle çözüm yollar� 
konusundaki çal��malar�yla sendikam�za güç 
katmak istediklerini vurgulad�. 

Sütçü �mam 
Üniversitesi 
Temsilcili�imiz 
�ube Oldu 

Kahramanmara�
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Mu� Alparslan Üniversitesi’nde 
yetkili sendika olmam�z hase-
biyle Üniversite Temsilcimiz 

Abdulkerim Çay’�n da yer ald��� Maa� 
Ödeme Sözle�mesi Komisyonu ile Akbank 
aras�nda yap�lan promosyon anla�mas�, 
Rektör Prof. Dr. Nihat �nanç’�n da gayret-
leriyle çal��anlar�n lehine sonuçland�. 

	ube Ba�kan�m�z Bayram Güler, yap�-
lan anla�ma sonucu kuruma dü�en yüzde 
30’luk pay�n da Rektör Prof. Dr. �nanç 
taraf�ndan kurum çal��anlar�na verildi�ini 
söyledi. 

Güler, “Anla�maya göre, bir defada öden-
mek üzere 642 TL olan toplam tutar çal�-
�anlar�n hesaplar�na geçirilecektir” dedi.

E�itim çal��anlar�n�n örgütlülük bilinciyle 
hareket etmeleri halinde her zaman ka-
zançl� ç�kacaklar�n� ifade eden Güler, “Bi-
zim i�imiz hizmet sendikac�l���d�r. Üyele-
rimizin sorunlar�n� kavga ile de�il, diyalog 
yoluyla çözmeyi tercih ediyoruz” �eklinde 
konu�tu.  

Promosyon 
Sorunu 
Çal��anlar�n 
Lehine 
Sonuçland� 

Mu�

	ube Ba�kan�m�z Hasan Ekinci, 
Yüksekö�retim Kurulu (YÖK) Ko-
ordinasyon Toplant�s�’na kat�lmak 

üzere Mardin’e gelen YÖK Ba�kan� Yusuf 
Ziya Özcan’a, üniversite çal��anlar�n�n so-
runlar�yla ilgili bir rapor sundu. Raporda, 
üniversitelerde ya�anan ve çözümü aciliyet 
gerektiren sorunlar ve sendikam�z�n çözüm 
önerileri yer ald�. 

Akademik personelin bilimsel üretimde 
ba�ar�l� olmas� için bireysel ve ailevi ih-
tiyaçlar�n�n zihnini me�gul edecek ba�at 
unsurlar haline gelmesine izin verilmemesi 
gerekti�i belirtilen raporda, “�� ya�am�nda  
bilim adam�n� oyalayacak, tüm yo�unlu�u-
nu i�ine vermesini engelleyecek s�k�nt�lar 
giderilmelidir” denildi. 

	ube Ba�kan�m�z Ekinci, raporunda, Ku-
rulu� Geli�tirme Ödene�i alamayan ida-
ri personelin s�k�nt�s�ndan, akademisyen 
olup askerlik görevini yapmayan ö�re-
tim elemanlar�n�n, ö�retim üyesi ihtiya-
c� olan yeni üniversitelere Milli E�itim 
Bakanl���’ndaki asker ö�retmen modelinde 
oldu�u gibi belli bir süre görevlendirmeyle 
askerlik hizmeti yapma imkân� sa�lanma-
s�na kadar, idari ve akademik personelin 
ma�dur oldu�u birçok sorunu ve bunlara 
ili�kin çözüm önerilerini dile getirdi.

Bu arada Mardin Artuklu Üniversitesi 
Temsilcili�ine Ra��p Ete seçildi.

Sorunlar YÖK 
Ba�kan� Özcan’a 
Rapor Halinde 
Sunuldu 

Mardin

K�r�kkale Üniversitesi Temsilci-
li�imizin yeni Yönetim Kurulu 
üyeleri çal��malar�n� h�zland�rd�. 

Üniversite Temsilcimiz Murat 	ahin, bu 
y�l K�r�kkale Üniversitesi’nde yapacaklar� 
çal��malarla fark yaratacaklar�n� söyledi. 
Özellikle üniversite çal��anlar�n�n özlük 
haklar� ve maddi sorunlar�n�n giderilmesin-
de üniversite çal��anlar�yla birlikte çözüm 
noktas�nda mücadele edeceklerini ifade 
eden 	ahin,  üniversitelerde örgütlenmele-
rin önemine dikkat çekti. Üniversitelerin, 
bilginin üretildi�i ve toplumun hizmetine 
sunuldu�u merkezler oldu�unu belirten 
	ahin, sözlerini �öyle sürdürdü: “Üniversi-
teler öncü kurumlard�r. Toplumun önünde 
yürür ve ç���r açarlar. Böylesi önemli bir 
i�levi üstlenen üniversite personelinin, 
özellikle akademik personelin kendi ze-
minini güçlendirmeye dönük bir çal��ma 
olarak örgütlenmeyi tercih etmemesi dü-
�ünülemez. Bugün ekonomik, sosyal hak 
ve menfaatlerin geli�tirilmesi ba�lam�nda 
yararlanmak üzere sendikal yap�n�n he-
nüz istenilen düzeyde tahkim edilmemi� 
olmas� ar�zi bir durumdur. Ülkemize özgü 
�artlar ve üniversitelerin yap�s� bunu ge-
tirmi�tir. Üniversiteler, özelde K�r�kkale 
Üniversitesi’nde konjonktürün normalle�-
mesine paralel olarak örgütlenmenin arta-
ca��na inan�yoruz.”

	ahin, önümüzdeki dönemde akademik ve 
idari personel olarak tüm çal��anlar�n bira-
raya gelerek, bir yol haritas� belirleyecek-
lerini ve buna göre çal��malar�n� h�zland�-
racaklar�n� sözlerine ekledi.

 

Çal��malara H�z 
Verildi 

K�r�kkale
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	ube yönetimimiz, Rize Üniversi-
tesi’nde Temmuz ay�nda biten banka 
maa� protokolünün yenilenmesinde 

kanunsuz hareket eden üniversite yetkilile-
rini takibe ald�. 

	ube Ba�kan�m�z Sad�k Cengiz, görevini 
kötüye kullanan üniversite yetkilileriyle 
ilgili suç duyurusunda bulunacaklar�n� be-
lirterek, üyelerinin haklar�n� son noktas�na 
kadar korumak ve çal��anlar�n memnun 
olacaklar� bir promosyon anla�mas� imza-
lamak için yola ç�kt�klar�n�, amaçlar�n�n 
üzüm yemek oldu�unu söyledi. 

Geli�en süreçte  üniversite yetkililerinin 
yetkilerini a�man�n ötesinde kamuoyunu 
ve sendikay� yan�lt�c� tav�r tak�nmalar�n�n 
barda�� ta��ran son damla oldu�unu ifade 
eden Cengiz, kamu çal��anlar�n�n 4688 
Say�l� Sendika Yasas�’ndan kaynaklanan 
tüm haklar�n� son noktas�na kadar kullana-
caklar�n�, hiçbir üyelerinin hakk�n�n gasp 
edilmesine asla göz yummayacaklar� gibi 
görevini kötüye kullananlar� da yak�n taki-
be alarak yarg�ya ta��maktan çekinmeye-
ceklerini vurgulad�. 

“Sendika olarak kamu çal��anlar�n�n daha 
iyi ya�am ve çal��ma �artlar�na kavu�ma-
lar� için çal���rken, baz� kurum amirlerinin 
kendilerinin de birer kamu çal��an� olduk-
lar�n� unuturcas�na kamu çal��anlar� aleyhi-
ne uygulamalar�n� hazmetmemiz mümkün 
de�ildir” diyen Cengiz, kurum amirlerinin 
de sendikal gücü art�k kavramalar�n�n ge-
rekti�ini kaydetti. 

Cengiz, amaçlar�n�n üniversiteyi y�prat-
mak olmad���n�, ancak yanl��l�klara dur 
demenin de asli görevleri oldu�unu sözle-
rine ekledi. 

Rize Üniversitesi’nde 
‘Promosyon’ Takibi 

Rize

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tem-
silcilik Büromuzun aç�l���, Genel 
Ba�kan�m�z Ahmet Gündo�du ve 

Genel E�itim ve Sosyal ��ler Sekreterimiz 
Esat Tekta�’�n kat�l�m�yla gerçekle�ti. 

Aç�l�� öncesinde bas�n mensuplar�na bir 
aç�klama yapan Gündo�du, 	ube Yönetim 
Kurulu üyelerimizin gayretli çal��malar�yla 
geçen y�l Milli E�itim’de, bu y�l da Cum-
huriyet Üniversitesi’nde yetkili olduklar�n� 
ifade ederek, “Üniversiteler, her �eyden 
önce özgür bireylerin e�itim gördü�ü yu-
valar olmal�d�r. Kendini ifade edemeyen 
ö�renci ve ö�retim üyeleri ile ne bilim ya-
p�labilir ne de kalk�nma gerçekle�tirilebilir. 
Bugün, bu ülkenin öz evlatlar�n� okumak 
için ba�ka memleketlere gönderen sistem, 
e�itim sistemi olamaz. Bunlar�n de�i�mesi 
laz�m. �nanc�n� ya�ayan, de�erlerinin far-
k�nda ve bilimin ayd�nl���nda e�itim için 
bu büromuzun bir ad�m olaca��n� dü�ünü-
yorum” dedi. 

Susturulmu� bireylerle e�itimin amac�na 
ula�amayaca��n� kaydeden Gündo�du, 
“Amac�na ula�acak bir e�itim için, sivil 
toplumun en önemli göstergesi olan sen-
dikalar�n varl��� konusunda büromuz yine 
önemli i�levler görecektir. Dünyan�n hiçbir 
yerinde özgürlükler yasayla ya da anayasa 
ile verilemez. Çünkü özgürlükler do�u�-
tand�r” �eklinde konu�tu. 

Aç�l��tan sonra üyelerimizle birlikte üni-
versitenin sosyal tesislerine geçilerek, mi-
sa� rlere ikramda bulunuldu. 

Daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. �lyas Dökmeta�’� ziyaret 
ederek, üniversitenin sorunlar� hakk�nda 
bilgi alan Gündo�du, ziyarette sendikam�-
z�n beklentilerini dile getirdi. 

Üniversite 
Temsilcilik 
Büromuz Aç�ld� 

Sivas

	ube Ba�kan�m�z Zekeriya Yayla, 
Yalova’n�n en büyük sivil toplum ör-
gütü olan E�itim-Bir-Sen’in, üniver-

sitenin kuruldu�u günden itibaren, yeni ku-
ruldu�u için birçok sorunu olan üniversitenin 
sorunlar�yla yak�ndan ilgilendi�ini söyledi. 

Ö�retim üyelerinin de�erlendirilmesinde 
neredeyse tek ölçütün yabanc� yay�n olma-
s�, piyasaya verilen hizmetin dikkate al�n-
mamas� ve maliyenin 2007 y�l�nda ç�kard��� 
genelgenin hizmetin önünde önemli bir engel 
oldu�unu belirten Yayla, “Döner sermayede-
ki yanl�� uygulamadan dönülmeli ve ö�retim 
üyelerinin al�nterinin tamamen kendisine ve-
rilmesi sa�lanmal�d�r. Ek ders ücreti, ö�retim 
üyesini rencide edici bir durum olup, e�itimi 
ticarete dönü�türmektedir. Türkiye üniversi-
teleri, çal��anla çal��mayan�n ayn� tutuldu�u 
bir yap�dan kurtulmal�d�r” dedi. 

Yayla, Yalova Üniversitesi’nin yeni kurulan 
bir üniversite olmas� sebebiyle personele ve-
rilen Kurum Geli�tirme Ödene�i’nin art�r�l-
mas� ve bütün personele verilmesi gerekti�ini 
kaydetti. 

Üniversitenin en büyük sorununun yerle�im 
sorunu oldu�unu ve bir an önce bu sorunun 
çözülmesi gerekti�ini vurgulayan Yayla, “Ya-
lova halk�, üniversitenin nereye kurulaca��y-
la ilgili tart��malar� de�il, üniversitenin yeri-
nin bir an önce belirlenmesini beklemektedir. 
E�itim-Bir-Sen olarak üniversitemizin ve 
üyelerimizin sorunlar�yla ilgilenmeye devam 
edece�iz” �eklinde konu�tu. 

Yalova 
Üniversitesi’nin 
Yerle�im Sorunu 
Biran Önce 
Çözülmelidir 

Yalova
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