Memur-Sen Konfederasyonu

“Eitim-Bir-Sen Üniversite”

Editör’den

E

itim hizmet kolunda çalanlarn
büyük çounluunu Milli Eitim
Bakanl’na bal okul ve kurum çalanlaryla üniversite çalanlar
oluturmaktadr. Bugüne kadar, sendikal
anlaymz dorultusunda hem Milli
Eitim Bakanl hem üniversiteler hem
Yurt-Kur hem de eitim hizmet koluna giren dier 6 kamu kurum ve kuruluunda
çalanlarn sorunlarnn tespiti ve çözümüne ilikin çabalarmz sürdürdük. Ancak, yaklak 700 bin çalanyla devasa
bir örgüt olan Milli Eitim Bakanl
çalanlarnn sorunlarnn çeitlilii ve
büyüklüü, özellikle ‘Eitim-Bir-Sen Haber Bülteni’ adyla 50. saysn yaynladmz bültenimizde üniversite çalanlaryla ilgili gerek Genel Merkezimizin
gerekse Üniversite temsilciliklerimizin
gerçekletirdii faaliyet ve çalmalar,
gerektii ölçüde veremememize neden
oldu.
Eitim-Bir-Sen Haber Bülteni’nin 51.
saysndan itibaren üniversite çalanlarna mahsus “Eitim-Bir-Sen Üniversite” adl bir ekle bu eksikliimizi giderme
noktasnda önemli bir adm atm bulunuyoruz.

Hdr Yldrm
Genel Basn Yayn Sekreteri
hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr

Bugüne kadar, ‘akademik sendikaclk’
olarak tanmlayabileceimiz, nitelikli pek
çok çalmaya imza attk. Gerçekletirdiimiz “AB Sürecinde Eitimde Reform
htiyac” Sempozyumu, “Türk Eitim
Sisteminde Yeni Paradigma Araylar”
Sempozyumu, “Yeni Anayasa’da Eitim
ve Özgürlükler” Paneli, yurtiçinden ve
yurtdndan 100’e yakn bilim adamnn
katld “Uluslararas Eitim Felsefe-

si” Kongresi, 16. saysn hazrlamakta
olduumuz ve eitime yön verecek, eitimcilerin eitime bakn olumlulatracak makalelerin yer ald; tüm okullara,
kütüphanelere, üniversitelere ücretsiz
ulatrdmz “Eitime Bak” Dergisi,
yaynladmz onlarca kitap, ube ve
temsilciliklerimizin gerçekletirdii eitim ve kültür odakl binlerce seminer,
kurs ve konferansla Eitim-Bir-Sen, akademi dünyasna çok yakan bir sendikal
performans sergilemitir.
“Eitim-Bir-Sen Üniversite”de, üniversite çalanlarnn skntlarn dile
getireceiz; üniversite çalanlar özelinde gerçekletirdiimiz sendikal çalmalarmz, üniversite çalanlaryla
paylaacaz. “Eitim-Bir-Sen Üniversite”, Milli Eitim Bakanl’nda ve 17
üniversitede en çok üyeye sahip sendika
olarak ‘Yetkili Sendika’ unvann tayan
Eitim-Bir-Sen’in bütün üniversitelerde
yetkiye kavumas için önemli bir ilev
üstlenecektir.
Üniversiteleri özgürlemenin öncüsü
olarak görüyor, önce üniversitelerin özgür olmasnn gereine iaret ediyor,
özgürlemenin örgütlenmeden geçtiini
belirtiyoruz.
Örgütlü, dayanma bilinci gelimi,
sorunlardan arndrlm, akademik
personel-idari personel tanmlamasnn
bir ayrmay deil, görev bölümünü ifade ettii, baarnn konuulduu üniversiteler için el ele vermek, birlikte yürümek durumundayz.
Selam ve sayglarmzla.
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u ülkede, her kesimden insan ve ülkenin geleceini çok yakndan ilgilendiren sorunlarn tartld bir dönemdeyiz. Ve öylesine kuatc sorunlar karsnda hiç
kimse ya da hiçbir kurum, “Bu tartmalar beni
ilgilendirmez” diyemez. Dier yandan insanlarn ilgisinin tartmaya çekilmesi de yetmiyor;
bu sefer de, ele alnan sorunlara yaklam tarzlar önem kazanyor. Bu balamda çözüm adna
politik propagandann yöntemleri tercih edilirse, çözüm üretmek bir yana, sorunlar büsbütün
çözülemez hale gelecektir. Bu bakmdan hangi
meseleyi ele alrsak alalm insanln birikimini,
insana ve toplumlara yön veren temel yasalar
hesaba katan bir anlayla hareket etmek zorundayz. Dolaysyla siyasal olarak kendine yer
edinmek isteyen her ideoloji, bütüncül bir dünya görüüne sahip olma zorundadr. Baka bir
söyleyile, insan için en iyi model olduu iddiasndaki her görü, kendi içinde tutarl, birbiriyle
çelikisiz biçimde eklemlenmi bir vizyona sahip olmaldr. Bu yüzden çada dünya monarik, oligarik, militarist yönetim biçimlerine izin
vermez. Çünkü bu tür rejimler -hem maddi hem
manevi alanda- tutarl teklierle toplumun karsna çkma gereine inanmayan bir kii ya da
snfn egemenlii altndadr. Oysa çada demokrasinin gereksinimlerine uygun niteliklerle
yönetilen ülkelerde halk, pek çok alanda alternatierin sunulabildii, bunlarn kendi aralarnda
diyaloga girdii, birbiriyle rekabet ettii ortamlarda özgürce seçim yapabilir. Ancak, rekabetin
kaçnlmaz hale geldii durumlarda mevcut yönetim/ideoloji daha iyi bir seçenek olma vasfn koruyamyorsa, kaçnlmaz olarak yönetme
haklarn yitirir. Böylesi durumlarda, mevcut
yapdan beslenen hâkim güç, ilkin tartmalarn
önünü kesmeye, yalanc tarih üretmeye, söylem
gelitirmeye çalarak konumunu sürdürmeye

çalr. Lakin dorudan doruya yaanan hayat, yani yaayan insan ilgilendiren konularda,
hangi örtü kullanlrsa kullanlsn -yasaklamalar, yok saymalar, görmezden gelmeler, aalamalar, mahkûmiyetler, faili meçhul cinayetler,
darbeler vb.- önüne geçilmez bir süreç ilemeye
devam eder.
Özgür sergileme -özgür seçimle formülletireceimiz bu yeni yaklam tarznn temelinde,
“insan, kendisi için en yararl olduuna inand
eylerin peinden gider” yasas vardr. Seçeneklerin özgürce sergilenmesi, özgürce seçimlerin
yaplmas artk insann vazgeçmeyecei bir kazanmdr. Bu gerçek, dünyadaki her türden bilgi,
inanç, kültür, eya, üretim, teknoloji, tüketim
unsurlar, deer yarglar, hayat felsefeleri için
de geçerlidir. Bu anlamda insanolu geçen zaman içinde, iktisadi ve siyasi haklarnn önünü
daha çok açan, özgür seçimleri öne çkartan rejimlerden yana tavr koymutur.
Geldiimiz aamada insanlar, kendilerini yönetmesi için seçtikleri ve dolayl yoldan atadklar insanlardan kendisi için iyi hayat önermesini
beklemiyor. Tam aksine her yurtta, kendi ayr
iyi hayat kavrayna göre yaayabilecei ‘tarafsz bir çerçeve’nin kendisine hizmet etmesini
bekliyor.
Böyle düündüümüzde, siyasi eitlik ilkesine uygun ve rekabete dayanan düzenli seçimlerle iktidarn belirlendii bir sistem olan demokrasi, bir tercih olarak karmzda durmaktadr.
Demokrasilerde rekabet; siyasi çoulculuk, hogörü ve çatan kirlerin özgür bir biçimde var
olabilmesi için gereklidir. Bu yönetim biçiminde
-ister kabul edelim ister etmeyelim- çok sayda
iktidar merkezi vardr. Çok sayda iktidar ve ik-
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tidar merkezinin olmas, çok sk kullanlan “halk iradesi”ni, gerek bireylerin
gerekse gruplarn rollerini kabul etmek
anlamna gelir.
Kald ki, demokrasi duraan bir ey
deildir. Demokratik kurumlar, kök
saldklar yerlerde geniler, derinleir.
Demokrasinin 200 yllk tarihine baktmzda, inili çkl da olsa, bu yönünü
açkça görebiliriz. Dinamik olarak nitelendirdiimiz demokrasi, insann dinamik bir süreç olmasyla açklanabilir.
Çünkü deien-dönüen dinamik yap
olarak insan, yaad sistemin karsna
da kendi yaad/ulat yerden seslenir ve hak talep eder. Ve dinamik yap,
dinamik bir bask grubuna dönüür;
içinde bulunduu yapy dönümek için
mücadele eder.
Gelimelere bizim açmzdan bakarsak, nerdeyse son üç asrlk tarihimiz,
dünyada yaanan deiim/dönüümlerin
bu corafyaya -bunu iyi bir ey olarak
görelim ya da görmeyelim- yansmasndan ibarettir. Yine ister kabul edelim
ister kabul etmeyelim, insanln kazanmlar -bilim, sanat, kültür, teknoloji,
yönetim biçimleri, temel hak ve özgürlükler- bütün bariyerleri aarak toplumlara ulaabiliyor ve kendi taraftarlarn/
tüketicilerini oluturabiliyor. Doal olarak dünyadaki tüm gelimelerin farkna
varan bireyler olarak, devlet denen aygtn ya da kendilerini devletin sahibi görenlerin, insanlarn ve dünyann ritmine
duyarl olmasn bekliyoruz. Çünkü biz,
yeryüzünün herhangi bir corafyasnda
insanlarn özgürce kullandklar haklardan daha azna raz olmayacaz.
Artk biz bu ülkenin sahip olduu
imkânlardan yararlanmak için belli bir
ltreden geçmek, açk ya da örtülü ikna
odalarna kapatlmak, belli bir kurumdan
referans almak gibi çad uygulamalara maruz kalmak istemiyoruz. Çünkü
bugüne kadar özgürlükten söz edenler,
tpk Ortaça Avrupas’ndaki özgürlük

anlayla hareket ettiler. Yani bir takm
meslekler, birtakm muayetlere, ayrcalklara sahip oldular; sonra da bu ayrcalklarn/kavramlarn arkasna saklanarak
dierlerinin üzerine egemenlik kurdular.
Hâl böyle iken, emekleriyle yaamakta zorlananlar, vatanda olarak bu
ülkenin sahip olduu imkânlardan eit
olarak yararlanamayanlar, darbeler ve
darbe ekonomileriyle kendilerinin ve
çocuklarnn gelecekleri çalnan insanlar; imdi örenim hayatnda olan çocuklar adna kayg duyanlar, neden örgütlü hak arama biçimine uzak duruyorlard? Özgürlük ve emek mücadelesini
en iyi bilen akademisyenlerimiz, neden
örgütlü mücadelenin uzandalar? Yine
ayn ekilde, üniversitelerimizin özgür
ve aydnlk iklimini soluyan memurlarmz, neden örgütlenmeye mesafeli
duruyorlar? Siyaset, neden snrl sayda
bir insan kitlesiyle yürütülüyor? Sorular
uzatlabilir, doal olarak cevaplar da
uzayacaktr. Zaman içinde yukarda sraladm sorular ve bu sorularn benzerlerine birlikte cevaplar arayacamza,
bulduumuz cevaplarn bizi daha çok örgütlü mücadeleye yönlendireceine inanyorum. Bu bakmdan Bat dillerinden
dilimize aktarlan organizasyon-örgüt
kavramn çok önemsiyorum. Çünkü bu
kavram “organ” kökünden türetilmitir;
ayn kökten türeyen organik kavram
da, yaayan bir organizmann ayrlmaz
bir parças olmay, parçalarn karlkl
olarak birbirine baml olduu bir canl
oluu ifade eder. Örgütlülük de düzenli,
sistemli bir yapdr. Tpk bir organizmadaki bamsz gibi görünen tekil öelerin belli bir amaç, belli bir sonuç elde etmek için biraraya gelmesi gibi insanlarn
birlikteliini ifade eder. Biz bu yüzden
srarla örgütlü olmalyz, diyoruz.
Çünkü her snf, kendi üyelerinin
araylarna, gereksinimlerine kar duyarldr ve doal olarak da, her meslek
grubunun kendi birliklerini oluturmas kaçnlmaz bir sonuçtur. Salktan

spora, kir ve i alanna dek uzanan
örgütlenmelerin hayati bir ilevi vardr
ve örgütlenme alanlar da hiç kimsenin
tekelinde deildir. Bugün demokrasinin
büyük ölçüde, birliklerden oluan ilikiler ana dayand gerçeine kimse
kar çkamyor. Çok eski bir masaldan
alnm bir cümleyi isterseniz burada
tekrarlayalm: “Devlet, bütün yurttalarna kar eit mesafededir, çünkü devlet
herkesin devletidir, herhangi bir insana
ya da gruba ayrcalk tanmaz.”
Artk sadece bizde deil, tüm dünyada yaananlar açkça ortaya koymutur
ki, devlet dediimiz mekanizma, ne toplumu oluturan insanlara eit mesafededir ne de toplumu oluturan gruplardan
bamszdr. Dolaysyla devletin çou
zaman belli snftan insanlarn çkarlarn
korumaya ayarl olduunu ileri sürmek
abartl bir iddia deildir. Bu balamda bir medya patronunun ya da iveren
örgütünün hükümetlerin kaderlerini belirlediine, siyasal iktidarlara diz çöktürebildiine hepimiz tank olduk. Çünkü
onlarn sahip olduklar güç, ekonomik
ve siyasi olanaklar kamuoyunu kendi
yannda hareket etmeye yönlendirecek
boyuttadr. Biz içiler, memurlar tek bamza böyle bir güce sahip deiliz. Bizi
güçlü klan, örgütlü mücadeledir ve biz
ancak birlikte ideallerimizi gerçekletirebiliriz. Dünyada kabul gören, “Egemen snarn, büyük irketlerin, büyük
sermayenin hâkim olduu bir politik
sistemde; en güçlü, en dönütürücü, en
dinamik yap tabandan gelendir” gerçei, bizim için de geçerli. Bunda böyle
‘Yeni Dünyann kahramanlar’ sivil halk
ve sivil toplum örgütleridir. Bu yüzden:
Karar Senin! Çözüm Sensin!
Sizinle Güçlüyüz Sizin çin Güçlüyüz
Ben Buradaym Sen Neredesin?
Biz Bir Bütünüz Sizin Yeriniz Burada
SEN YOKSAN BR EKSZ
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Yükseköretimin
Sorunlarna Dair
Çözüm Önerilerimizi
YÖK’e Sunduk

G

enel Sekreterimiz Halil Etyemez, Genel Mali
Sekreterimiz Ahmet Özer ile birlikte YÖK
Bakan Vekili Prof. Dr. Ömer Demir’i makamnda ziyaret etti.

Bilginin
üretilmesi,
toplumsal
ve hayati
ihtiyaçlarn
giderilmesi
dorultusunda
kullanlmas,
toplumun
üniversitelerden
ilk eldeki
beklentisidir.
Üniversitelerde
bilimsel üretime
younlam
bilim
adamlarnn
üniversal
yapyla çeliir
biçimde
zihinlerinin
prangalanarak
ideolojik
parmaklklar
ardna
hapsedilmesi,
insanla
ihanettir
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Yükseköretimin sorunlarnn görüüldüü ziyarette, Prof. Dr. Demir’e yükseköretimin sorunlar ve
çözüm önerilerimizi içeren bir rapor da sunuldu.
Üniversitelerin, toplumsal geliim balamnda bilimin ve düüncenin öncelendii lokomotif kurumlar
olduunu ifade eden Genel Sekreterimiz Halil Etyemez, “Bilginin üretilmesi, toplumsal ve hayati ihtiyaçlarn giderilmesi dorultusunda kullanlmas, toplumun üniversitelerden ilk eldeki beklentisidir” dedi.
Üniversitelerde bilimsel üretime younlam
bilim adamlarnn üniversal yapyla çeliir biçimde
zihinlerinin prangalanarak ideolojik parmaklklar ardna hapsedilmesinin, öncelikle topluma ve insanla
ihanet olduunu vurgulayan Etyemez, “Üniversiteler,
her türlü düünceye yaama alan olan özgürlük ortamlar olmal; bilim adamlar, akademik ilerleyilerini söz konusu eden prangalardan azade bir ortamda
çalabilmelidirler” eklinde konutu.
Bir yapnn kâmilen gerçeklemesi için asli unsurlarla birlikte yan unsurlarn da önem arz ettiini dile
getiren Etyemez, akademik personelin yansra idari
personelin de üniversitelerin amaçlarnn gerçeklemesinde önemli ilevlerinin bulunduunu belirterek,
yükseköretimin sorunlarnn bilindiini ve bunlarn
bir an önce çözüme kavuturulmas gerektiini kaydetti.
Konumann ardndan Etyemez, Demir’e, yükseköretimin sorunlar ile bu sorunlara ilikin çözüm
önerilerimizden oluan bir rapor sundu.
Raporu inceleyen YÖK Bakan Vekili Prof. Dr.
Ömer Demir, yükseköretimin sorunlarna vakf olduklarn ve bunlar çözmek için çaltklarn söyledi.

Prof. Dr. Demir, sivil toplum örgütlerinin sorunlarn çözüme kavuturulmas noktasndaki gayretlerine önem verdiinin altn çizerken, raporumuzda
yer alan çözüm önerilerini dikkate alacan sözlerine
ekledi.
YÖK’e sunduumuz ‘Yükseköretimin Sorunlar
ve Çözüm Önerileri’ balkl raporun detaylar öyle:

Yükseköretim Kurulu’nun
Yeniden yaplandrlmas
*12 Eylül 1980 darbesinin ürünü olan mevcut
anayasa Türkiye’ye yakmamaktadr. Sivil anayasa
Türkiye için kaçnlmaz bir zorunluluktur. Türkiye, tarihinde ilk defa sivil anayasa yapma frsatn
yakalamtr. Bu frsatn iyi deerlendirilmesi, sivil
anayasann vakit geçmeden yürürlüe girmesi gerekmektedir. Mevcut anayasada yükseköretim ile
ilgili 130 ve 131’inci maddeler; deiim ve geliim
sürecindeki ülkemizde yeni kurullar oluturulmas ve
bunlarn ilikilerine ilikin kurallarn ayrntl biçimde Anayasa’ya konulmas dolaysyla toplumun dinamizmini ve gelimesini zorlatrmaktadr.
Yaplacak düzenlemelerde, yetkiler ahslarda deil, kurullarda toplanmal ve önemli kararlar kurullarda alnmaldr.
*Özel giriimcilerin, belirlenen gerekli koullar
yerine getirerek serbestçe yükseköretim kurumu kurabilmelerinin önü açlmaldr.
*2547 Sayl Yükseköretim Kanunu, 2809 Sayl
Yükseköretim Kurumlar Tekilat Kanunu, 2914 Sayl Yükseköretim Personel Kanunu ve dier mevzuat yenilenmelidir
*Özel statülü devlet üniversitesi, mütevelli heyetiyle yönetim, iletme hakknn devri gibi yeni açlmlara müsait hale getirilmelidir. Çok ksa bir çerçeve
yasas çkarlmal ve yüksekörenimin ana unsurlar
düzenlenmelidir.
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*Eitim, öretim, akademik yükselmelerde tüm üniversitelerin uymas gereken
asgari koullar çerçeve yükseköretim yasas ile belirlenmelidir.
*Yükseköretim Kurulu ve Üniversiteleraras Kurul birbirinden ayrlarak, Yükseköretim Kurulu ve Üniversiteleraras
Kurul’un görev ve yetki alanlar kesin hatlarla belirlenmelidir.
*Üniversiteleraras Kurul, Avrupa’da
olduu gibi, sadece üniversite rektörlerinden oluturularak tüm akademik konularda
en yetkili karar organ haline getirilmelidir.
*Tek tip üniversite yerine ihtisas alanlarna göre yeni bir yaplanmaya imkân verilmelidir.
*Çerçeve yükseköretim yasasna uygun olarak her üniversite kendi Yükseköretim Kanunu niteliinde bir yönetmelik
hazrlayabilmelidir.
*Akademik konularda olduu gibi, idari ve mali konularda da yetkiler rektörlere
deil, üniversite üst kurullarna verilmelidir.
*Üniversite içi bütün seçimlerde akademisyenler, idari kadro çalanlar ve
örenci temsilcilerine oy kullanma hakk
verilmelidir.

Akademik Personelin Sorunlar
ve Çözüm Önerilerimiz
*Üniversitelerde öretim eleman açn giderici tedbirler alnmaldr.
*Öretim eleman saymzn yetersiz
olmasnn yansra, öretim elemanlarnn
üniversiteleraras dalmnda da büyük
dengesizlik olduu bilinen bir gerçektir.
Dengeyi salayabilmek için ilk adm olarak öretim elemanlar tüm üniversitelerde
eit ve cazip çalma imkânlarna kavuturulmaldr.
*Öretim elemanlarnn ücret politikalarnda iyiletirilmeler yaplmaldr. Öretim elemanlarnn ekonomik olanaklarnn
iyiletirilmesi, özgür bir çalma ortamnda
bilimsel aratrmalarna olanak salanmas,
bu meslein yeniden çekici duruma getirilmesi için zorunludur.
*ALES puanlarnn hesaplanmasnda
mevcut adaletsizliin giderilmesi salanmaldr. Örnein; sözelci örencilerin puanlarnn hesaplanmasnda saysal alandan
sorulan sorulara verdii cevaplar belirleyici
olmamaldr.

*Öretim elemanlarnn yurtdnda
ve yurtiçinde katld sempozyumlara,
kongrelere yllk snrlama getirilmemeli;
yl boyu yaplan tüm bilimsel etkinlik ve
aratrmalarda yevmiye ve harcrah ödenmelidir.
*Öretim elemanlarnn sicil raporlarna esas tekil eden maddeler, evrensel ve
objektif kriterler dorultusunda yeniden
belirlenmelidir. Sicil notlarnn belirlenmesinde bilimsel çalmalar ve akademik performans esas alnmaldr.
*2547 Sayl Yasa’nn 35. maddesi
gereince doktoraya gönderilen aratrma
görevlilerine doktora programn tamamlamalarndan hemen sonra kadro tahsisi
yaplmaldr.
*Profesör ve doçentlerde olduu gibi
yardmc doçentler, aratrma görevlileri,
öretim görevlileri, okutmanlar ve uzmanlara da i güvencesi hakk verilmelidir.
*Yardmc doçentlie, doçentlie ve
profesörlüe yükseltilmede nesnel performans kriterleri oluturulmal ve bu kriterler
dikkate alnarak, önceden oluturulmu ve
ilan edilmi açk, adil, effaf, öngörülebilir
kurallar oluturulmaldr.
*Yardmc doçentlik kadrolar daimi
statüde olmaldr. Yardmc doçentlerin 3.
derecede bekletilme ilemine son verilmelidir.
*Doçentlik snavna bavuru kriterlerinde alanlara göre farkl uygulamalar
yaplmaktadr. Örnein; Fen-Edebiyat fakültelerinin Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve
Edebiyat gibi alanlarda doçentlie bavuru

için SC ya da SSC indekslerine giren dergilerde tek yazarl makale art aranmazken; eitim bilimlerinde bavuranlar için
bu art aranmaktadr. Doçentlie bavuru
için 5 yllk hakemli dergilerde yaynlanan makaleler yeterli görülerek, SC ya da
SSC indekslerine giren dergilerde yayn
art kaldrlmaldr.
*15.05.2009 tarihinde Üniversiteleraras Kurul Bakanl resmi internet sitesinde
yaymlanan Doçentlik Bavuru Klavuzunda Doçentlik Snav Yönetmelii’ne aykr
olarak getirilen snrlandrmalar kaldrlmaldr
*Doçentlik Bavuru Klavuzu’nun
2. sayfasnda yer alan Forma Eklenecek
Belgeler ile lgili Açklamalar balkl 2,
3, 6. bentlerde deiiklikler yaplmal,
“2. Yönetmeliin yürürlüe girdii tarih
olan 31.01.2009 tarihinden sonra alnacak
KPDS’den 65 puan (ngilizce, Almanca,
Franszca) ve üstü” ibaresinde yer alan,
(ngilizce, Almanca, Franszca) ibaresi,
“3. 2001-2008 tarihleri arasnda yaplan
KPDS sonuçlar geçerli deildir” ibaresi,
“6. 2000 ylndan önce (Kasm Dönemi dahil) KPDS’den 70 puan ve üstü (ngilizce,
Almanca, Franszca) ibaresi çkarlmaldr.
*2547 Sayl Yükseköretim Kanunu’nun 13. maddesinin b bendinin 4. fkrasndaki “Rektörler gerekli gördüü hallerde
Üniversiteyi oluturan kurulu ve birimlerde görevli öretim elemanlarnn ve dier
personelin görev yerlerini deitirmek ve
bunlara yeni görevler vermek” hükmü,
“Rektörün görev süresi boyunca (4 yl) personelin kendi rzas dnda toplam 6 aydan
fazla geçici görevlendirme yapamaz, kendi
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rzas ile görevlendirilenlerde bu süre aranmaz” eklinde deitirilmelidir.
*Bilimsel çalmalarda akademik
özerklik verilerek, akademik dokunulmazlk salanmaldr. Bir bilim adam sözlü
veya yazl faaliyetlerinden dolay cezalandrlmamal, akademik alan ile ilgili çalmalar özgürce gerçekletirebilmelidir.
*Akademik yükseltmelerde görev alan
kurul ve jürinin uymalar gereken etik kurallar belirlemek ve bu kurallara uygun
davranp davranmadklarn deerlendirmek üzere Üniversiteleraras Kurul tarafndan Bilim Etik Kurulu oluturulmaldr.
*Doçent unvanl öretim üyelerinin
kadro tahsisi beklemeksizin mali kayplarnn önlenmesi için intibaklar salanmaldr.
*Bir üniversite de eitim hizmet koluna
üye olabilecek eitim çalanlarnn yüzde
5’ini üye yapan sendikalarn senato, üniversite, enstitü, fakülte ve yüksekokullarn
yönetim kurullarnda temsilci bulundurma
ve oy hakk salanmaldr.
*Akademisyen olup askerlik görevini
yapmayan öretim elemanlarnn, öretim
üyesi ihtiyac olan yeni üniversitelere Milli Eitim Bakanl’ndaki asker öretmen
modelinde olduu gibi belli bir süre görevlendirme ile askerlik hizmeti yapma imkân
salanmaldr.
*Doçentlik snavlarndaki mülakat snav kaldrlmaldr.
*Öretim elemanlarna, kadro ilanna
gerek kalmadan üniversitelerin karlkl
muvafakatiyle tayin imkân tannmaldr.
*2914 Sayl Kanun’un 14. maddesinin
1. paragrafndaki, “…yeterli sayda öretim eleman salanamayan yükseköretim
kurumlar ile bunlarn bölümlerinde gö-
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revli öretim elemanlarna…” ifadesinden
sonra gelmek üzere, “657 Devlet Memurlar Kanunu’nun 4. maddesi kapsamndaki
memurlara” ifadesi eklenerek, gelitirme
ödeneinin tüm üniversite çalanlarna verilmesi salanmaldr.

dari Personelin Sorunlar ve
çözüm Önerilerimiz
*Bir yapnn kâmilen gerçeklemesi
için asli unsurlarla birlikte yan unsurlarn
da önem arz ettii bir gerçektir. Üniversitelerde akademik personelin yansra idari
personelin de üniversitelerin amaçlarnn
gerçeklemesinde önemli ilevlerinin bulunduu gözden rak edilmemelidir.
*Görevde yükselme ve unvan deiiklii snavlarnn periyodik aralklarla gerçekletirilmesine imkân salayacak kadro
deiimi gerçekletirilmeli, kurumlarn
KPSS ile personel ihtiyacn karlamadan
önce Unvan Deiikliine Tabi Kadrolar
(Mühendis, Avukat, Tekniker, Teknisyen
vb.) için kendi içinde çalan personele öncelik verilmek suretiyle kurum içinde ilana
çkarak kendi kurumunda çalan personelin boaltt kadro için KPSS ilanna çkarlmaldr.
*Üniversitelerde görev yapan idari personelin yer deitirme talebinin önündeki
engeller kaldrlarak, yer deitirme ilemini belli bir sisteme balamakla birlikte,
karlkl becayi hakk tannmaldr.
*Üniversite birimlerinde, kadrolar
bekçi, hizmetli, teknisyen yardmcs olan
personel, rzalar olmadan, görevleri dnda çaltrlmamaldr.
*Üniversite çalanlarndan, meslekleri
ile ilgili yüksek örenim yapmak isteyenlere kolaylk salanmas için düzenleme
yaplarak, key uygulamalara son verilmelidir.

*Günümüzde kamu kurum ve kurulular otomasyonlam olup, hemen hemen
bütün kamu çalanlar bilgisayar kullanabilmektedir. Memurlarn snavsz olarak
Veri Hazrlama Kontrol letmeni veya
Bilgisayar letmeni kadrosuna atamas yaplmaldr.
*Hizmetlilere gece nöbeti tutturulmamal, gece bekçilii kadroya tabi olmal ve
gece bekçilerinin güvenliinin salanmas
için gerekli donanm salanmaldr.
*Hizmetliler kaloriferci olarak görevlendirilmemeli, kalorifercilere; zehirlenmelere kar süt, ayran, yourt gibi gda
yardm ve tulum, maske, çizme, eldiven
gibi giyim yardm yaplmaldr.
* oför kadrosunda görev yapan veya
oför olarak görevlendirilen personel açsndan aylk kilometre snrlandrlmas getirilmeli, trak cezalar ve kazalara ilikin
mali sorumluluklar açsndan maduriyet
yaamalarn engelleyecek tedbirler alnmaldr.
*Resmi görevlendirme yaplmadan
amirlerin sözlü emirleri ile mesai yaptrlmamal, fazla çalmaya karlk mutlaka
ek ücret veya her sekiz saatlik fazla çalma
karlnda bir gün izin verilmelidir.
*Kadrolu ve sözlemeli ayrm yaplmadan tüm üniversite çalanlarna ücretsiz
servis ve yemek imkân salanmaldr.
*Bütün kadrolardaki 4/B’li personelin
görev alanlar ve çalma süreleri belirlenmeli, görevleri ve mesai saatleri dnda çaltrlmamaldr.
*Çalanlarn yükselmesi için Yüksekörenim Görevde Yükselme ve Unvan
Deiiklii Yönetmelii’nde gerekli çalmalar yaplmaldr.
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Gazi Üniversitesi Rektörü
Rza Ayhan’la Üniversite
Çalanlarnn Sorunlarn
Görütük

G

enel Bakanmz Ahmet Gündodu,
Genel Sekreterimiz Halil Etyemez,
Genel Eitim ve Sosyal ler Sekreterimiz Esat Tekta, Ankara 1 No’lu ube
Bakanmz Mustafa Kr ve ube Yönetim
Kurulu Üyesi Abdullah Ünver ile birlikte
Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rza
Ayhan’ makamnda ziyaret ederek, üniversite çalanlarnn sorunlarn görütü.
Genel Bakanmz Ahmet Gündodu,
slogana dayal sendikacln çoktan miadn doldurduunu ifade ederek, “Artk
alanlara çkmak yetmiyor. Ücret sendikaclnn yannda hizmet sendikaclna da
arlk vermek gerekiyor” dedi.

Üniversite Arlkl
Çalmalarmza Hz Vereceiz
Milli Eitim Bakanl’nda örgütlenme
anlamnda iyi durumda olduklarn, üniversitelerde ise demokratik teneffüs imkânnn
gelitii ölçüde aama kaydettiklerini belirten Gündodu, öyle konutu:

hocalarmz; birikimlerinden, tecrübelerinden yararlanmak arzusundayz. Akademik
içerikli pek çok etkinlik ve yayn faaliyeti
içerisindeyiz. Hocalarmzn akademik üretimlerinin yaylarak, eitime bakn bilimsel çalmalarn nda olumlulamasn
salamaya gayret ediyoruz” ifadelerini
kulland.
Gündodu, görümede, banka promosyonlar konusunda yaanan skntnn giderilmesini de istedi.

Promosyonda Herkes Hakkn
Alacak
Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Rza Ayhan, Eitim-Bir-Sen’in bilimsel çalmalarn takdirle karladn söyledi.
Banka ile yaplan promosyon anlamasnn süresinin dolmasna 3-4 ay kaldn
dile getiren Prof. Dr. Ayhan, “Talebinizi
önemli buluyorum. Sorunu çözmek için
çalacam. Ayrca ortada bir yarg karar
var, bir Babakanlk genelgesi var. Bu ko-

nuda herkesin hakkn vereceiz” bilgisini
verdi.

Öretim Üyelerinin
Tereddütleri Var
Gazi Üniversitesi’nde 3 bin 500’ü akn
öretim görevlisi bulunduunu ifade eden
Prof. Dr. Ayhan, unlar söyledi:
“Bunlarla ilgili herhangi bir tasarrufumuz olamaz. Ancak hocalarmzn sendikalara üye olma noktasnda geçmiten kaynaklanan baz tereddütleri var. 1960’larda,
71 ve 80’lerde üniversite hocalar kanaatlerini açkladklar için ciddi skntlar yaamlardr. Bu dönemlerde öretim üyeleri
üzerindeki bask giderek artmtr. Bugün, o
dönemlerde yaadklar skntlardan henüz
tam olarak kurtulabilmi deiller. Baskc
ortamn yayd korku hala devam ediyor.”
Genel Bakanmz Ahmet Gündodu,
görüme srasnda, Prof. Dr. Rza Ayhan’a
yaynlarmzdan oluan bir set hediye etti.

“Milli Eitim Bakanl’nda örgütlenme açsndan belli bir baar kaydettik. Üniversitelerdeki örgütlenmemiz ise, bilime ve
üniversite çalanlarnn sorunlarna sahip
çkmzla mütenasip deil. Biz istiyoruz
ki, demokratik bir ortam olsun, herkes istedii sendikaya üye olabilsin. Bu konuda
hak ettiimiz yerde olmadmz düünüyoruz. Bundan sonraki hedemiz; birçok
üniversitede yetkili olmak, üniversite ubelerimizin saysn hzla artrmaktr. Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde üniversite
arlkl çalmalarmza hz vereceiz.”

Hocalarmzn Birikimlerinden
Yararlanmak stiyoruz
Öretim üyelerinin sendikacla, örgütlü topluma katk vermelerini istediklerini vurgulayan Gündodu, “Onlar bizim
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Birlikte Baaracaz;
Yarn, Bugünden
Daha Güzel Olacak

Ç

ada dünya, modern yönetimler artk kendi ekonomik, sosyal, kültürel
zenginliklerini, özgürlüklerini, adaletini, hukukun üstünlüünü, kalknmlklarn,
hakça bölüümlerini; sivil toplum örgütleri
araclyla halklarn yönetimlerine ortak klarak salamaktadr.

Erol Battal
Genel Teşkilatlanma
Sekreteri

Yönetimlerin sivil yaplanmalara açlp, söz
sahibi klnmas noktasnda ülkemizde de son
dönemlerde çeitli çalmalar yaplmakta, yasalar çkarlmakta, giriimlerde bulunulmaktadr.
Bu çalmalarn kayda deer üç tanesini; Kent
konseyleri, l Genel meclisleri ve l Genel sekreterlikleri ile memur sendikalar diye sralayabiliriz. Kent konseyleri, kent yaamnda kent
vizyonunun ve hemehrilik bilincinin gelitirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunmas, sürdürülebilir kalknma, çevreye duyarllk,
sosyal yardmlama ve dayanma, saydamlk,
hesap sorma ve hesap verme, katlm, yönetiim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata
geçirmeye çalmak amacyla oluturulan kurullardr. l Genel meclisleri-l Genel sekreterlikleri, valiliklerin çalmalarna, bütçelerine,
projelerine otokontrol getirmeye yönelik bir
yönetme biçimidir. Memur sendikalar ise,
çalanlarn hak ve hukukunun korunmas
amacn güden örgütlerdir. Yukarda da ifade
edildii gibi, ismi geçen bu organizasyonlar
ve benzeri çalmalar, halkn, örgütleri araclyla yönetimlere katlm salad, düüncelerini aktard demokratik gelimeler olup,
yasal pozisyonlar belirlenerek hayata geçirilmilerdir.
Bugün gelinen noktada sorulacak soru udur: Devlet kendini sivil denetime bu kadar
açmken, vatanda bu gelimelerden ne kadar haberdardr, bu gelimeleri ne kadar deerlendirebilmekte ve bunlardan ne oranda
yararlanmaktadr?

erolbattal@egitimbirsen.org.tr
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Yukardaki gelimelerin bugünkü yasal çerçeveleriyle ilgili birçok olumsuz cümle kurulabi-

lir ve bu yaplar yerden yere vurulabilir, çeitli
eksiklikleri sralanabilir. Ve bunu yapanlarn
söyledikleri doru da olabilir. Yani eksiklerini,
kusurlarn sralayp, kökten yok sayma. Maalesef yaplan budur. Kesinlikle bu kiiler tarafndan, ‘bu yaplarn eksikleri, noksanlar nasl
giderilebilir ve ben bu noktada ne yapabilirim’
çabas gösterilmez. Bu nedenle de, bu tür iyi
niyetli çabalar hep zayf braklr, toplumsal
tabanlar güçsüzletirilir. Güya daha iyisini
istediini ileri sürenler, var olanlarn da yok
olmasna neden olurlar. Bu eletiriler, halis
düüncelerin kötü sonuçlar dourmas mdr,
yoksa bilgisizliin hakimiyeti midir, ayrca sorgulanmaldr. Bunun yannda sivil denetimin
hakim klnmas manasna gelen sivil toplum
örgütlerinin varl, çeitli kii ve kurumlar,
‘kendi hakimiyetlerine ortak olunuyor’ anlayyla rahatsz etmektedir.
Sivil yaplanmalarn yetki ve sorumluluklarnn
çerçevesi, henüz geni halk kitleleri tarafndan bilinmeden, ilgili bürokrasi tarafndan
hissedilmekte ve o yapnn hayata geçirilmesi
engellenmeye, küçümsenmeye çallmakta,
hakknda dedikodular üretilmektedir. Mesela, Kent konseyleri, kendi iradesinin orta sanan belediye bakanlar tarafndan; l Genel
meclisler-l Genel sekreterlikler, benden bakalar da söz sahibi olacak diyen valiler tarafndan; memur sendikalar, benim yaptklarm
artk sorgulanacak m diyen, en büyüünden
en küçüüne kadar kamu bürokratlar tarafndan; içi sendikalar, iverenlerce ‘i verdiim, emrimde çalan, benimle nasl pazarlk
edebilir’ anlayyla; asla yararl görülmez ve
kendi güzel düünce ve eylemleri için(!) engel olarak alglanr ve bu örgütlerin toplumsal
desteinin güçsüzletirilmesi için çallr.
Bu bürokratik ve oligarik kesimler, yanlarnda, kendileriyle ayn düünmeyen ancak ayn
sonuca ulatracak söylemlerde bulunan destekçiler de bulurlar. Bu destekçilerin banda;
kendinden baka her eye kar olan, hiçbir
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eyi yeterli bulmayan, ayaklar yere
deen, uygulanabilir bir düünce ortaya koyamayan aydnlar ve bakalarnn yaad ac olaylar kendilerine
tecrübe sayan, bu tecrübelerle ‘ben
bilirimci’ makamna terfi etmi olan
kiiler gelir.
Bütün bunlara ramen, Türkiye’de
sivil toplumculuk gelimekte, geni
halk kitleleri çeitli amaçlarla örgütlenmekte ve sivil toplumculuk,
olmas gereken meruiyet zeminine
ulamaktadr. Bunlarn en yaygn
örgütleneni memur sendikalardr.
Kamu çalanlarnn, 15 Mays 2009
mutabakatlarna göre, 1.017.072
tanesi memur sendikalarnn üyesidir.
Memur Sendikalar: Çalanlarn
özlük haklarnn korunmas, gelitirilmesi, hakszln, adaletsizliin,
yanlln, yolsuzluun, hukuksuzluun, keyfiliin önüne geçilmesi
için dün kurucularn, yöneticilerini,
üyelerini savclklara sevk eden; sendikaclara terörist muamelesi yapan
devlet, bugün, “Sizler kamu adna
yolsuzluun, hukuksuzluun keyfiliin, adam sendeciliin önüne geçiyorsunuz, vatandalk görevi yapyorsunuz” diyerek, sendika üyelerine
tazminat ödüyor, kamu çalannn
sendikaclk yapabilmesi için izinler
veriyor; sendikalara, çalmalarn rahat yürütebilmeleri için kamu binalarnda salonlar, panolar tahsis ediyor, yanllar karsnda açklamalar,
mitingler yapabilme imkan tanyor,
yaplacak birçok i ve ilemde sendikalarn görüünün alnmas zorunluluu getiriyor, disiplin kurullarnda
çalanlarn bal bulunduu sendikann temsilcisinin bulunmasn art
kouyor, örgütlü gücün basksnn
yönetici erkin üzerinde hissettirilmesine zemin hazrlyor.
Bu manada, 1990’l yllardan beri
mücadelesi verilen, çilesi çekilen,
2001 ylnda da 4688 Sayl Kamu
Görevlileri Sendikalar Kanunu’yla
yasal dayanan salam olan memur sendikacl büyük mesafeler
almtr. Birçok hizmet kolunda ça-

lanlarn yüzde 70’i örgütlenmi
durumdadr. Bu orann en düük
olduu hizmet alan ise üniversitedir. Üniversitelerde bütün sendikalarn toplamnn çalanlara oran
yüzde 10’u bulmamaktadr. TarmOrman hizmet kolunda bu oran yüzde 80’in üzerindeyken, Milli Eitim
Bakanl’nda eitim çalanlarnn
yüzde 60’a yakn bir sendikann
üyesidir. Ve Eitim-Bir-Sen, Milli Eitim Bakanl’nda 2009 mutabakat
metinlerinde 137.464 üyeyle yetkili
sendikadr. Bugün bu say 150.000
civarndadr.
Eitim çalanlar, 1800’lü yllardan
itibaren çeitli isimler etrafnda örgütlenmiler ve bugün sahip olduklar birçok hakk bu örgütlerin mücadeleleri sonucunda elde etmilerdir.
Örgütlenme noktasnda, tarihin her
döneminde, üniversite çalanlar
hep çekimser kalm ve üniversite
camiasna yönelik örgütlenmeler çok
baarl olamamtr. Hatta üniversite
örencileri, örgütlenme noktasnda
hocalardan daha seri davranabilmi
ve kendi haklarnn mücadelesini
daha etkin verebilmilerdir. Daha da
vahim olan, bugün üniversitelerde
idari hizmetlerde çalanlar, üniversitelere yönelik örgütler içerisinde
akademisyenlerden daha katlmc ve
daha aktiftirler. Tabi ki burada unu
asla unutmamalyz ki, akademi dünyasnn örgütlenmeye bu uzak duruu kendinden kaynaklanan bir sorun
deildir. Sivil anlaylar, sivil örgütler
ancak demokratik ortamlarda nev-ü
nema bulabilir. Üniversiteler, balangcndan beri basknn en youn yaand yerlerdir. Farkl düünce ve
çalmalara asla müsaade edilmemi,
en acmasz ekilde cezalandrlmtr. Ve bu baskc anlay, YÖK gibi
kurumlarla da sistemletirilmitir. O
nedenle üniversitelerde örgütlenilememesi, bireylerle ilgili bir sonuç
deildir.
Bu örgütlenememenin doal sonucu olarak da üniversitelerde YÖK ve
rektör krallklar olumu; bilim, teknoloji, hatta ‘özgürlük’ üretim mer-

kezleri olmas gereken üniversiteler,
çalanlarna hiçbir özlük güvencesi
vermeyen kurumlara dönümütür. Bugün aratrma görevlisinden
profesörüne kadar, hiç kimsenin i
güvencesi yoktur. Hatta akademik
kariyerinin bile güvencesi yoktur.
stendii an, entipüften meselelerle
insanlarn profesörlük unvanlar ellerinden alnmakta, üniversiteyle ilikileri kesilmekte, görevlendirme ad
altnda sürgünlere gönderilmekte,
akademik çalmalar sorgulanmakta, sempozyum-panel-konferans gibi
bilimsel çabalar bile tehdit unsuru
haline gelmekte, yaynlar ideolojik
süzgeçlerden geçirilmekte, çalmalarna verilen destek ve köstekler keyfilik içerisinde belirlenmekte ve idarecilerin ahsi iradeleri üzerinde bir
mekanizma bulunmamakta ya da var
olanlar tannmamakta ve bu tanmamann da bir bedeli olmamaktadr.
Çünkü bununla ilgili oluamad
için, örgütlü bir kar duru sergilenmemektedir. Bu sebeple de keyfilikler sürüp gitmektedir. Üniversite idareleri, kendilerini de balayan birçok
genel yasay bilmemekte ya da hesab sorulmad için uygulamamaktadr. Bunun en somut örnei, 4688
Sayl Yasa ve bu yasa çerçevesinde
çkan yönetmelik ve genelgelerdir.
Bu yasalara biganelik, yönetici erkin
kahramanlndan kaynaklanmyor,
ilgililerin sahiplenmemesi sonucunda ortaya çkyor.
Eitim-Bir-Sen olarak, bütün üniversitelerde temsilciliklerimizi oluturduk. Bundan böyle üniversitelerin ve
üniversite çalanlarnn sorunlarn
dile getirecek olan aylk bir bültenle karnzdayz. Üniversitenin ve
üniversite camiasnn sesi, gücü olmann çabas içerisinde, camiann
üye olarak ve sorunlar dile getirerek
desteini beklemekteyiz. Eksiimizi,
yanlmz sizlerin katklaryla ortadan kaldrp, üniversitelerin gerçek
ilevine kavumasnn mücadelesini
birlikte vereceiz.
nanyoruz ki, birlikteliimizle yarn,
bugünden daha güzel olacaktr.
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Prof. Dr. Seyit Mehmet en:

Hürriyetin Olmad Yerde
Bilimsel Üretim Olmaz
YÖK Kanunu,
rektörleri adeta
kral yapmtr.
Türkiye
Cumhuriyeti’nde
kendi çerçevesinde
rektörden daha
yetkili kimse
yoktur. Çünkü
kadrolar istedii
gibi datr; atar,
alr, verir, vermez
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llarca üniversitelerde öretim üyelii ve yöneticilik yapan Prof. Dr. Seyit
Mehmet en, mevcut YÖK Yasas ile
üniversitelerin gelimesinin ‘kesinlikle mümkün
olmadn’ söylüyor. en’e göre, özgürlüün olmad yerde bilimsel üretim olmaz.
YÖK’ün kurulu amacnn, üniversiteyi zapturapt altna almak, hürriyet ortamn yok etmek olduunu ifade eden Prof. Dr. Seyit Mehmet en ile
YÖK ve üniversiteleri konutuk.
-Uzun yllar üniversitelerde hoca ve yönetici
olarak görev yaptnz. Umduunuzu bulabildiniz
mi?
Her zaman söylerim; bugün de meslek hayatna
atlsam, yine akademisyenlii seçerim. Çalkan insan için de akademisyenlik iyidir, tembel insan için

de. Çalkan olsan, iini kendin halledersin. Dolaysyla akademik basamaklar çok rahatlkla çkarsn.
Akademik hayatmda ne aradmsa buldum, güzel bir meslek. Tabi sknt çektiimiz dönemler de
oldu. Baz idari tasarruar dnda, unvanlarmz
aldk ama kadrolarmz, kafa yapmzdan dolay,
alamadmz dönemler oldu. Kadrolarmz alamadmz için Erzurum’dan Samsun’a, oradan da
baka bir üniversiteye, Van’a gittik.

Üniversitelerin Zapturapt Altna
Alnma Merak Bilim Üretmeyi
Engelliyor
-Bilimin gelimesi, bilimsel üretimin ülke insannn refahna hizmet etmesi için nasl bir üniversite ortam meydana getirilmelidir?
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mi engelleyen çok önemli bir faktördür.

Üretime baktmz zaman, bunun dört
aamas vardr; ilk aama, bilginin üretilmesidir. Üniversiteler, bilginin üretildii
yerlerdir. Ama maalesef, gerek YÖK’ün
baskc tutumu gerekse rektörlerin bilimsel
çalmalar yerine üzerlerine vazife olmayan
ilere bulamalar yüzünden bilgi üretimi
yeteri oranda deildir üniversitelerimizde.

-Peki YÖK’e nasl bakyorsunuz,
böyle bir yapnn devam etmesinden
yana msnz?

Biz talebeliimizde olsun, hocalmzda olsun, hocalarmzn sahip olduklar imkan bulamadk. imdikiler de bizim bulduumuz imkanlar bulamayacaklar. Çünkü
pasta çok büyümedii halde, üniversitelerin says artt. Üniversitelerin saysnn
artmasn hep istedim, yine de istiyorum, o
ayr mesele; ama baktmz zaman üniversitelere siyaseti soktular.

Deilim. 1996’da baz arkadalarla
oturduk, YÖK Kanunu’nu gözden geçirdik. Mays, Haziran aylarnda çalmamz
tamamlayp Meclis’te bulunan arkadalarmza gönderdik. Biz yeni bir çalma
yapmadk. Mevcut kanunda insanlar zora
sokan, hürriyetleri ksan maddeleri, yaadmz tecrübelerin nda düzeltmitik.
Ama bir yl boyunca kapan açmadlar
bile.

Zaten YÖK’ün kurulu amac da, üniversiteyi zapturapt altna almak, hürriyet
ortamn yok etmektir.
YÖK Kanunu, rektörleri adeta kral
yapmtr. Türkiye Cumhuriyeti’nde kendi
çerçevesinde rektörden daha yetkili kimse
yoktur. Çünkü kadrolar istedii gibi datr; atar, alr, verir, vermez. imdiki YÖK
yönetimi bu keylii bir ölçüde kontrol
altna almaya çalyor. O da bürokrasiyi
olabildiince artryor.
YÖK kurulduu zaman üniversite
says 19’dur. Daha sonra 28’e çkyor.
1992’nin sonunda üniversite says 50 oluyor. 19 üniversiteyi yönetmek ayr, 28’i
yönetmek ayr, 50 üniversiteyi yönetmek
ayrdr. imdi bu say 139 olmutur.
Bu YÖK çats altnda bir bilimsel gelimenin olaca kanaatinde deilim. u
anki üniversitelerin bilim üretme konusunda ileri zor. YÖK’ün üniversiteleri zapturapt altna alma merak, bilim üretmeyi
engelliyor. Maddi bakmdan üniversitelerin
imkanlarnn az oluu, aratrma fonlarnn
imkanlarnn giderek daralmas…
Bizim zamanmzda birçok akademisyen hiç yurtdna çkmadan profesör oldular. Çou, ülke dndaki bilimsel kongrelere katlamad. Kongreler deiik ülkelerin
bilim adamlaryla iletiim kurma, bilgi alp
verme yerleridir.
mkanlarn az oluu, imkanlarn az
oluundan dolay üniversitelere rabetin
azalmas bilimsel gelimenin önünde çok
önemli bir engeldir. Dolaysyla üniversiteler bilimsel anlamda zayf olan insanlarn
elinde kalm oluyor. Bu da bilimsel üreti-

YÖK ile lgili Çalmamzn
Kapan Bile Açmadlar

2003’te AK Parti zamannda da Erkan
Mumcu Milli Eitim Bakan iken, iki hafta
sonu toplandk; birinde Öretmenevi’nde,
dierinde Gölba’nda. Ben de Eitim-BirSen’in temsilcisi olarak katldm. Toplantya katlmadan evvel Öretmenevi’nde
akamlar birkaç sefer Eitim-Bir-Sen
elemanlar olarak bir araya geldik. Burada
dedim ki, ‘Bu bir zulüm yasasdr.’ Örnein yllarn öretim üyesi, hatta rektörlük
yapm akademisyenler bile, üniversite yönetimine biraz ters dütüü için denenmek
üzere bir baka üniversiteye gönderilir; olacak ey deil ama, açkças sürgün edilir.
Öretim üyesinin baka yere gönderilmesi
gibi bir ey kesinlikle olmaz. Çünkü orann
öretim elemandr. Ama 2547 sayl yasaya maalesef öyle bir madde koymular ki, o
maddeyle akademik elemanlar gönderirler
sürgüne. YÖK yasasnn birçok maddesi
deitirildi ama o maddeye nedense dokunulmad. Örnein bu yasaya dayanarak
YÖK’ün eski yönetimi zamannda Yüzüncü Yl Üniversitesi’nde öretim üyelii
yapm, dekanlk ve rektör yardmcl
yapm 7-8 hocamz Türkiye’nin deiik
yerlerine sürgüne gönderildi. Böyle bir ey
olamaz. Kim yaparsa yapsn, zulüm, zulümdür; kabul edilemez.
Bu yasa zulüm yasasdr. Bir insana bu
kadar yetki verilmez. Batl bir düünür diyor ki, ‘Eer dünyay melekler yönetseydi,
yasalara ihtiyaç kalmazd.’ Ama dünyay
insanlar idare ediyor. O zaman insanlarn
key yönetimlerini engelleyecek kurallar
koymak ve onu takip etmek durumundayz.
Bu kurallar koymazsak, iktidara gelen herkes maalesef bunu yapyor. Bu bakmdan
mevcut YÖK Yasas ile üniversitelerin gelimesi kesinlikle mümkün deildir.

Devletin Üniversitesi, YÖK’ü
Olmaz
-Siz bu yasann deitirilmesinden mi
yanasnz yoksa yeni bir sistem mi düünüyorsunuz?
Yok, yok. Sistemin toptan ele alnmas
lazmdr. Devletin 6 hususta insann yannda olmas gerekir. Nedir bunlar? Açlkta,
giyimde, barnmada, evlenmede, eitimde
ve salkta… Fakat bu hizmetlerin hiçbirini devlet üretmez. Mesela devlet nerde
üretir? Bireylerin hizmet üretemedii yerde
devlet devreye girer ve hizmet üretir. Devletin üniversitesi olmaz, devletin hastanesi
olmaz; devlet sadece kuraln koyar. Bunlar kendi insan yapar, insann yapamad
yani gücünün yetmedii ya da kârl bulmad yerde devlet devreye girer.
Onun için devletin üniversitesi olmaz,
hele YÖK’ü hiç olmaz. Üniversite özerktir.
Özerk demek, bamsz demek deildir.
Herkes bamldr. Demokrasi, babozukluk rejimi deildir. Belli kurallar koyarsn.
Mevcut YÖK Yasas’na dayanlarak birçok rektör görevden alnmtr ve bunlarn
hiçbirinde yarg karar yoktur. ki müfetti
gönderirler, bir soruturma yaparlar ve rektörü görevden alrlar. Bunlarn çou belki
bir disiplin suçu bile ilememitir.
Dolaysyla YÖK olmaz, hangi yapda
olursa olsun, YÖK benzeri bir sistemle bir
yere varlmaz.

Bir Öncemiz Bir Sonramzdan
Hep yi Olmutur.
-Nasl bir yap olmaldr?
Rahmetli Sabanc’nn güzel bir sözü
vardr, çok kullanrm. Diyor ki, ‘biz lastik
imalatna gireceimiz zaman, bunu en iyi
kim imal eder, ona bakarz.’ Yani ne yapacan bilirsen, nasl yapacan örenirsin.
Her eyi bilmemiz art deil. Üniversiteyi
iyi çalr hale getireceiz. Fatih döneminden beri bu topraklarda üniversite tecrübesi
var. Hadi eskileri medrese diye saymyorlar
ama stanbul Üniversitesi örnei var. Çok
da güzel ilemi ve günümüze kadar gelmitir.
Meslek hayatmda, Ziraat fakültelerinde
belki 5-6 kez müfredat deiiklii yapld;
saysn ben bile unuttum. u an 1958’deki
müfredata dönüldü. Yani hep iyiye gidelim
derken, kötüye götürüyoruz.
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Peki bu sistemde üniversite yönetimi
nasl olumal? Dorudan doruya seçimle
olumal. Ama maalesef altl seçim sistemi kuruyorlar, alt kii seçiliyor. Yukardan
destei olanlar daha fazla oy alma imkanna
sahipler. Ondan sonra YÖK bu sayy üçe
indiriyor, Cumhurbakan bire. Bu sistemde öretim üyeleri birbirine düüyor.
Rektörler dorudan tayinle gelseler
nasl olur diye bir soru akla gelebilir. Bu
kez milletin deerlerine tamamen yan bakan insanlar rektör olabiliyor. sterseniz
1982’deki rektörleri gözden geçirin. Bir
ikisi hariç milletin deerlerine tamamen
ters bakan insanlar olduklarn görürsünüz.
Bu ekilde 10 yl gidilmitir. 1992’de merhum Özal Rektörler konusunda durumu biraz dengeler gibi olmutur. Fakat kendilerinden baka birilerinin rektör olmasna tahammülü olmayan belli mihraklar, Özal’n
ölümü üzerine, O’nun getirdii rektörlerin
önemli bir ksmnn görevden alnmasn
saladlar. Daha sonraki dönemde Süleyman Demirel 1 oy alan rektör olarak tayin
etti, arkasndan Sezer de ayn yolu takip
ederek, koskoca üniversitede 1 oy alan atad; 9 Eylül’de, Kastamonu’da…Üniversite
ortamnda bu tür uygulamalar çok onur krcdr. Ksacas, akademik hayatmda unu
gördüm ki, bir öncemiz bir sonramzdan
hep iyi olmutur.

Öretim Üyeleri Zabta
Memuru Haline Getirildi
-Üniversitelerin özellikle 28 ubat
sürecinde ideolojik sopa olarak kullanlmasn, rektörlerin ‘Ordu Göreve’
pankart altnda millete kar kalkma
hareketine girimesini nasl deerlendiriyorsunuz. Bu süreçte üniversitelerde
neler yaand?
En basitinden balarsak, baörtüsü dolaysyla üniversitelerde öretim üyeleri bir
zabta memuru haline getirildi. Bu dönemde dekan veya dekan yardmcs kapda dururdu. Öretim üyeleri en d kapda, üniversitenin giri kapsnda beklerdi. 1984’te
Erzurum’dan Samsun’a doçentlik kadrosu
almak için gittim. Çünkü doçent olduum
halde ideolojik sebeplerle kadro alamyordum. Samsun’a gittiimde görmütüm; la14

hiyat Fakültesi’nde dekan yardmcs bahçe
kapsnda durur ve baörtülü örencilerin
içeriye girip girmediklerini kontrol ederdi. Olaya bakar msnz, bir yönetici zabta
memurluu yapyor. Kafas örtülüdür diye
genç bir kza bu muameleyi yapyor ama
kafasnn içinde neler olduunu bilemedii
bir erkek örenciye ayn muameleyi yapamyordu. Dier tarafta, bu kafadaki insanlar bu sefer ‘Haydi Kzlar Okula’ kampanyas düzenliyor. Bunlarn ömürleri çeliki
içinde geçmitir.
Bakn, kadn okumayan hiçbir millet
gelimemitir. Babalar evlatlaryla çok az
vakit geçirirler. Anne çalsa bile yine babadan daha fazla megul olur çocuuyla.
Anneler daha üretkendir, daha müteebbistir. Yap olarak kadn erkekten daha
cesurdur ve bunlarn okumalarna engel
oluyorsunuz, sonra da ülkenin gelimesini
bekliyorsunuz...
Bir dönem, öretim üyeleri, rektöründen astna kadar, hele de derse giriyorsa,
örencilerin kafasnn içini doldurmakla
deil, bir zabta memuru gibi kafasnn dn düzenlemekle zamanlarn geçirdiler.
28 ubat, bu tür uygulamalarn zirveye çkt bir dönemdir ama evveliyat da var.

Milletin deerlerine yakn insanlarn
okumas, u veya bu ekilde, hep engellenmeye çalld. Böyle bir ortama üniversiteler oturtulmaya, böyle bir ortamda üniversite eitim verilmeye çalld. Nereye
kadar geldik? Sonuç ortada. Dünyann ilk
500 üniversitesi arasna giren üniversitemiz
yok. Ama bakarsn, bizim serbest ortamda
yetimi insanlarmz dünyann deiik yerlerinde fevkalade baarldrlar. nsanmz
hürriyet ortamnda, yani mikro klimasn
bulduu zaman gerçekten çok baarldr.
Bu ülkede eer klk kyafete bakmayp da
sadece insanlarn kafasnn içini doldurmaya gayret etsek, biraz mübalaayla, sadece
eitim hizmeti, ama iyi bir eitim hizmeti
vererek, bütün bütçe skntlarmz gideririz. Bütün dünya bize akar.

Ekip Çalmas Olmad çin
Pek Fazla yi eyler Çkmyor
-Üniversitelerimizin dünyann ilk
500 üniversitesi arasnda yer alamayn
neye balyorsunuz?
nsann, insan olarak mütalaa edilmesi için hür olmas lazm; inanc ne olursa
olsun. Çünkü Allah insan hür yaratm.
Dolaysyla hür olmayan bir insan, hiçbir
ey üretemez. imdi bizim üniversiteleri-
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Aratrmalara göre, eitim seviyesi arttkça, gelir seviyesi

Prof. Dr. Seyit Mehmet en Kimdir?

artyor. Dolaysyla eitim seviyesini mutlaka artrmalyz.
Ne pahasna olursa olsun bunu yapmalyz...

1944 ylnda Gerede’de dodu. lkokulu
Gerede’de, ortaokul ve liseyi zmit’te okudu.
Üniversite örenimini Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi’nde yapt. Bir süre Tarm
Bakanl tekilatlarnda çalt. 1973
ylnda Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne
asistan olarak girdi. 1976 ylnda Doktor,
1981 ylnda Doçent oldu. 1981-1982
yllarnda ABD’nin California ve Georgia
üniversitelerinde misar aratrc olarak
bulundu. 1973-1984 yllar arasnda
Atatürk Üniversitesi’nde, 1984-1988 yllar
arasnda 19 Mays Üniversitesi’nde çalt.

mizde hürriyet gerçekten yoktur. Düne
göre bugün hiç yoktur. u anki YÖK
yönetimi elbette daha iyidir, milletinin
deerlerine sayg gösteren insanlar tarafndan yönetilmektedir; ama bu kanunla
akademisyenlerin bekledii hürriyet ortam olumaz.
Dolaysyla hürriyet yok, bu bir.
Hürriyetin olmad yerde hiçbir ey
olmaz. kincisi, para yok. Bir kere
aratrma çok pahal bir ey. Dedim
ya, devletin yapmamas gereken eyler
unlar, unlardr… Ama devletin yapmas gereken eylerin banda aratrma
gelmektedir. Aratrma pahaldr. Özel
sektör, getirisi çok deilse aratrma
yapmaz. Öyle aratrmalar vardr ki,
yllarca sürer. Her aratrma istediiniz
sonucu da vermeyebilir. Bizde maalesef
devamllk olmaz. Çünkü aratrmalar
bizde genellikle kurumsallamamtr,
ekip çalmas yaplmaz. Onun için bizde pek fazla iyi eyler çkmaz.

Bizde Üniversiteleme Oran
Yüzde 25, Bunun Yüzde 18’i
Açköretimdir
-Örencilerin i bulma konusu
gözetilmeden, her ilde bir üniversite
açld iddiasn doru buluyor musunuz?

sorarsanz, ben okumu insann dolamasnn daha iyi olduu kanaatindeyim.
Bilen insan, mutlaka önünü açabilecek
insandr. Fakat bizim Türkiye’de yanl
olan bir ey var. Üniversitedeki öretim anlayyla piyasann istedii insan
yetitirmek-eitmek mümkün deildir.
Dolaysyla skntmz var. Skntmz
her yerde üniversitelerin açlmas deil.
yi bir öretim kadrosuyla her yerde her
eitimi verebilirsiniz.
Türkiye’de isizlik, tamamen kötü
yönetimdendir. Bu, sistemin kötü kuruluundandr. Devletin her yerde olduu
bir ülkede isizlii kesinlikle önleyemezsiniz.
1960’a kadar üniversite saymz
5’tir. Niye kurmamlar? Bat standartlarna göre 500 bin nüfusa bir üniversitedir. u anda bizdeki üniversite says
139’dur. Say olarak epey yaklamz.
Peki üniversiteleme oran ne kadardr?
Yani liseyi bitirenlerin yüzde kaç üniversiteye gidiyor. Son rakamlar bilemiyorum, çünkü son iki ylda belki biraz
deimitir, yüzde 25’tir. Bunun büyük
bir ksm, yüzde 18’i, açköretimdir.
Yani açköretim ile beraber yüzde
25’tir, imdi yüzde 30 olsun. Örgün öretime baktmzda, gelimi ülkelerde
yüzde 90 lan civarndadr. Yüzde 100
olanlar vardr. Dolaysyla böyle bir ortamda üniversite saysnn artmas bir
ey ifade etmiyor ki.

sizlik büyük bir problem. sizlik
hastalktan daha kötü bir eydir. Yani
bir hastal insan anlayabilir ama genç
bir insana isizlii anlatamazsnz. siz
insanlar her türlü yanl telkine açktr. Birçok beklentileri var; evlenecek,
maddi imkanlar olmadndan evlenemiyor; bir sknts olduunda, eer varsa, babasndan harçlk alacak.

Batllarn yapt aratrmalara
göre, eitim seviyesi arttkça, gelir seviyesi artyor. Dolaysyla eitim seviyesini mutlaka artrmalyz. Ne pahasna
olursa olsun bunu yapmalyz...

Bir de u var. ‘Sokakta okumam insann m dolamasn istersiniz, okumu
insann dolamasn m istersiniz’ diye

Göreceksiniz, eitim seviyemiz
yükseldikçe ilerimiz giderek düzelecektir.

1988 ylnda Yüzüncü Yl Üniversitesi’ne
Profesör olarak atand. 1988-1992
yllarnda Y.Y.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanl,
1992-1995 yllarnda Y.Y.Ü. Rektörlüü
görevlerini yürüttü. 1990-1991 yllarnda
TÜBTAK/TOAG yürütme komitesi üyesi
olarak görev yapt. 1994 ylnda rektör
olarak “yln bürokrat” seçildi.
2006 ylnda emekli oldu.
Deiik dönemlerde sviçre, Fransa,
talya, Japonya, spanya, Portekiz,
Almanya, Belçika, Macaristan, Krgzistan,
Kbrs, Hollanda ve Amerika’da bilimsel
toplantlara katld.
Bugüne kadar 30 akademisyene Yüksek
Lisans, 17 akademisyene Doktora çalmas
yaptrd.
Yazarn yaynlanm eserleri unlardr:
Ceviz Yetitiricilii (1986, 2006, 2009),
eftali Aaçlarnn Çoaltlmas (1987),
O Belde (iir, 1987), Devletin Tanrlamas
(1996), Ylanlar da Bahar Bekler (1996,
1997), Laika (roman, 1997), Sistemin
Ahtapotlamas
(1998),
Demoklasya
(1998), Deiimin klimi (1998), Gül Ülkesi
(iir, 1998), Kavgalarn Anatomisi (2000),
Aaçlar Kn Olgunlar (2000), rtica
(roman, 2002), CHP’den AKP’ye (2003),
Ylan Kayas (roman, 2006), nsan/Kimdir,
Niçindir? (2009), ki klim/ Selam üzere
olmak/Namaz üzere yaamak (2009), Yolcu
(roman, 2009).

15

Yükseköretimin
Genel Sorunlar ve
Çözüm Önerileri

Y

Doç. Dr.
Cağfer Karadaş*
Üniversitelerin
saysnn ve
nüfuslarnn
artmas, yeni
sorunlar
beraberinde
getirmitir.
Bu sorunlar
içinde öretim
üyesi says
ve kalitesi,
verilen eitimin
nitelii,
aratrmalarn
deeri,
öncelikli
sorunlar olarak
görünüyor
*

Uludağ Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Öğretim
Üyesi
Eğitim-Bir-Sen Uludağ
Üniversitesi Temsilcisi
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ükseköretim Kurulu’nun hem kendi içinde
hem de üniversitelerde yeniden yaplandrmaya gitmesi kaçnlmaz hale gelmitir. u
anki yapsyla kurum, ne kendi içindeki ne üniversitelerdeki sorunlara tam olarak yetiememektedir. Üniversitelerin saysnn ve nüfuslarnn artmas, yeni
sorunlar beraberinde getirmitir. Bu sorunlar içinde
öretim üyesi says ve kalitesi, verilen eitimin nitelii, aratrmalarn deeri, öncelikli sorunlar olarak
görünüyor. Bunlara yönetim yapsndan ve yönetme
biçiminden kaynaklanan sorunlar da eklemek gerekir. Her bakmdan ülkemizde hzl bir gelimenin yaanmas, üniversitelere yönelik beklenti ve talepleri
de artrmaktadr. Devletin ve toplumun üniversitelerden yeterince istifade etmesinin yolu da salanan
imkanlarla snrldr. Salanan veya salanamayan
imkanlar da bir sorun olarak karmza çkmaktadr.
Bu sorunlar idari, akademik ve mali olmak üzere üç
balk altnda toplamak mümkündür.

A. dari Sorunlar
1. YÖK’ün Yaps ve leyii
Yükseköretim Kurulu, bir idari yap olmaktan
çkp, bir koordinasyon kuruluna dönümelidir. Bu,
hem üniversitelerin özerkliini salayacak hem de
sorunlara daha hzl çözüm getirme frsat yaratacaktr. Bugün üniversiteler YÖK gibi bir kurum çats
altnda olmalarna ramen koordinasyon noktasnda
ciddi skntlar ve zaaar yaamaktadr. Sözgelimi,
üniversiteler arasnda bilgi ak ve paylam noktasndaki iletiim ve iliki son derece zayftr. Halbuki
bata aratrma ve gelitirme olmak üzere, eitimöretim, hoca ve örenci deiimi noktasnda üniversitelerin birbiri ile sk bir iletiim ve iliki içinde
olmas gerekir. Bu da ancak üst bir koordinasyon kurulu ile mümkün olur.
2. Rektör Atamas
Rektör seçimi/atamasnda daha demokratik bir
usule geçilmesinin hem bir beklenti hem de kaçnlmaz bir gerçek olduu açktr. Daha katlmc,

mensuplarnn aidiyet duygusunu gelitirici ve tevik edici olmas bakmndan katlmn en üst düzeye
çkarlmas önemli bir gerekliliktir. Öretim görevlisi, okutman ve aratrma görevlisi dahil akademik
kadronun tamamnn, idari personel ve örencilerin
ksmen seçime dahil edilmesinin bir yolu bulunmaldr. Her ne kadar idari personel akademik nitelik
tamyor olsalar da, yerine getirdikleri görev onlar
üniversitenin vazgeçilmez unsuru klmaktadr. Bu
personelin yok saylmamas ve söz haklarnn bulunmas gerekir. Ayn ekilde belli bir süre üniversite
bünyesinde hizmet alan konumunda bulunan örencilerin de mensubu olduklar üniversite yönetiminde
söz sahibi olmalar doaldr.
3. Rektör Yetkileri
Rektörlerin mevcut yetkileri oldukça fazladr.
Bu yetkiler üniversitenin önünü açmak yerine çou
zaman kilitleme ilevi görmekte ve öretim üyesi
ile rektörü sk sk kar karya getirmektedir. Atamalardan, aratrma fonlarna, görevlendirmelerden
eitim öretime kadar bir yetki genilii üniversite
ve fakülte kurullarn ilevsiz hale getirmekte veya
onay makamna dönütürmektedir. Rektörlere tannan yetkilerin büyük bir ksmnn akademik kurullara verilmesi hem iç ileyii kolaylatracak hem de
rektörlerin yükünün haemesini salayacaktr. Bu
da rektörlerin daha hzl ve verimli çalmas ile her
kurulun ve kurula üye öretim elemann sorumluluk
almasn beraberinde getirecektir. Kurullarn ve öretim üyelerinin sorumluluk ve yetkilerinin artmas,
üniversiteye olan mensubiyet ve aidiyet duygularn
pekitirecektir. Aidiyet duygusu hem aratrma çtasnn nicelik ve nitelik olarak yükselmesini hem de
eitim öretim kalitesinin artmasn salayacaktr.
Öte yandan fakülte dekanlarnn yetkileri son derece kstldr. Rektörlerinin yetkilerinin bir ksmnn
dekanlara devredilerek, dekanlarn sorunluluk alanlarnn genilemesi ve yönettii fakültede daha fazla
söz sahibi olmas salanmaldr. Fakültedeki öretim
üyesi, sorununu dorudan rektöre deil en yaknn-
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daki dekana ulatrabilmeli ve böylece sorun fakülte içinde çözülmelidir. Bu, yerinde
ve yerinden yönetimin de bir gereidir. Bu
yaklam ayn zamanda güven duygusunu
ve sorumluluk bilincini de artrc bir ilev
görür.
4. Büyük Üniversitelerin Bölünmesi
Nüfusu yirmi binin üzerindeki üniversitelerin hantal bir yap arz ettikleri artk
bir gerçektir. Onlarn bu hantal yapdan
kurtarlmasnn yolu da bölünerek nispeten küçük ama daha esnek ve dinamik bir
yapya sahip üniversiteler oluturulmasdr. Üniversitelerin bölünmelerinin salk,
sosyal ve fen bilimleri gibi temel alanlara
göre yaplmasnn daha salkl sonuçlar
douraca söylenebilir. Özellikle sosyal
bilimlerin salk ve fen bilimlerin basksndan kurtarlmas aciliyet arz etmektedir.
Öte yandan tp fakülteleri çalma biçimi
ve gördüü ilev ile üniversiteler içinde
bamsz ve baskn bir yap durumuna gelmitir. Bu yönüyle üniversitelerdeki dier
bölümlerin gelimesini engellemektedir.
Üniversitelerdeki salk bölümlerinin bir
bütün olarak ayrlmas ve müstakil bir yap-

ya kavuturulmas dier bölümlerin gelimesi ve salkl ilemesi için hayati önem
tamaktadr.

B. Akademik Sorunlar
1. Akademik Yükseltme ve Atama
Üniversitelerin atama ve yükseltilme
kriterlerinin üst ve alt limitlerinin tespit
edilmesi ve bunlarn ileyiinin denetlenmesi de bir zaruret haline gelmitir. Üniversitelerin belirledikleri kriterler arasndaki uçurum, atamalarda adaletsiz bir görüntü
oluturmaktadr. Bu farkllklarn asgari
düzeye indirilmesi ve bir standart getirilmesi olumsuz görüntüyü ortadan kaldrr.
Kriter hazrlanrken Türkiye’nin artlar ve
imkanlar, alann gereklilikleri ile öretim
üyesinin özellikleri dikkate alnmaldr.
Akademisyene salanan imkanlar ile beklentiler arasnda adil bir orantnn kurulmas yoluna gidilmedir. Zira imkan ve beklenti
arasnda oran gözetmeyen taleplerin sknt
meydana getirdii bir gerçektir. Öte yandan
mevcut durum itibariyle üniversitelerimiz,
soysal bilimler, salk bilimleri ve fen bilimleri olmak üzere üç temel ayak üzerine
oturur. Kriterlerin hazrlanmasnda bu üç

alann aralarndaki mahiyet farknn göz
önünde bulundurulmas ve her bir alann
özelliklerine uygun özel kriter hazrlanmas
gerei vardr. Üç alan tek bir çerçeve içine
alan torba kriterler üniversitelerde skntya
neden olmaktadr.
2. Akreditasyon
Üniversitelerdeki bölümleri ve programlar akredite edecek birimlerin oluturulmas artk bir zorunluluk haline gelmitir. Yüksek Öretim Kurulu’nun bünyesinde oluturulacak bu birimler, bölüm
ve programlarda standardn salanmasnn
yannda iletiim ve etkileim imkann da
beraberinde getirir.
Bilimsel çalmalarn yaynland ve
deerlendirildii hakemli dergiler için de
Yüksek Öretim Kurulu nezdinde bir akreditasyon birimi oluturulmas ve bu dergilerin belli bir standarda kavuturulmas
Türk bilim hayatnn gelimesi için önemlidir. Çünkü hakemli dergilerin kurumsal
hale gelmesi ve sistemin salkl ilemesi
için bir üst kurulu tarafndan denetlenmesi
önemlidir.
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3. Yurtd ve Yurtiçi Görevlendirme
Yurtd görevlendirmeler ile ilgili
YÖK’ün yeni ald kararlar oldukça yerinde ve sevindiricidir. Yüksek Lisans, Doktora ve Doktora sonras akademik personelin
yurtdnda aratrma yapma ve bilimsel
bakmdan kendisini gelitirmesi için Yurtd Aratrma Bursu uygulamas akademik
hayat için oldukça önemlidir. Bu burslarn
bütün dünya ülkelerine yönelik verilmesi
ayrca kayda deerdir. Çünkü artk akademyamzn bütün dünyay içine alan bir baka
kavumas gerekmektedir. Belli bölgeleri
ve ülkeleri esas alan bir çalma snrl ve
eksik kalr. Özellikle sosyal bilimler alannda bu geniliin büyük önemi vardr. Dünyay tanyan ve dünya tarafndan tannan
bir akademik yapya kavuma noktasnda
maalesef geç kalnmtr. Ayrca akademik
personelin, yerinde aratrma yapmas ve
yabanc dil örenmesi de hayati önemi haizdir. YÖK’ün bu admlarnn genileyerek
devam etmesi gerektiini düünüyoruz.
Farabî Deiim Program son derece
yerinde bir admdr. Bununla üniversitelerin yurtiçinde irtibat ve iletiimi kolaylaacak ve ilerleyecektir. Hem öretim eleman
hem de örenci baznda yeni iletiim alanlar oluacaktr. Ayrca bununla öretim
üyesi sknts çeken baz üniversitelerin bu
skntlar giderilecektir. Bunun için yeterli
ve cazip imkanlarn sunulmas önemlidir.
Ayrca bu uygulamann baarya ulamas
rotasyonu da gereksiz klacaktr.
4. Sosyal Bilimler Sorunu
Türk üniversitelerindeki sosyal bilimler; salk, fen ve teknik bilimlerin yannda
ikinci planda kalmakta hatta deyim yerindeyse üvey evlat muamelesi görmektedir.
Halbuki sosyal altyaps olumam, bir
toplumda salk, teknik ve fen bilimlerinin
kabul görmesi ve salkl bir uygulama alan bulmas mümkün deildir. Hatta sosyal
gelimenin önünde giden teknik gelimeler
toplumsal dokuda zararl sonuçlar meydana
getirmektedir. Salk alanndaki bulu ve
yeni yöntemler de ancak sosyal ve kültürel
alt yapnn olumasna göre kabul görür ve
uygulama ans bulur.
Üniversitelerde yöneticilerin sürekli
salk bilimlerinden ve teknik bilimlerden
atanmas, sosyal bilimlerinin sorunlarnn
yeterince alglanamamasn ve çözümü
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noktasnda nicelik ve nitelik itibariyle ciddi
bir katknn salanamamasn beraberinde
getirmektedir. Üniversite fonlarnn sosyal
bilimler alannda yeterince kullanlamamas bunun açk ve somut bir örneini oluturur.
Sosyal bilimler, hem yapsal, hem yöntem hem de zihniyet dünyas itibariyle
teknik ve salk bilimlerinden farkllk arz
eder. Bu farkllklar aarak iki ayr dünyann birbirini anlamas ve sorunlarna çözüm
getirmesi beklenemez. ngiliz bilim adam
C.P. Snow’un 1959 ylnda ngiltere’de
Rede Konferans çerçevesinde, “ki Kültür”
adyla verdii konferansta bu durum açkça
tespit edilmitir. (bk. ki Kültür, TÜBTAK
Yaynlar, Ankara 2001)
Bu düünceler dorultusunda Teknik Üniversite örneinden hareketle Sosyal Bilimler üniversitelerinin kurulmas
Türkiye’de hem sosyal bilimlerin gelimesini hem de toplumun sosyalleme ve kültür düzeyinin yükseltilmesinde akademik
dünyann katksnn artmasn salayacaktr. Çünkü fen, teknik ve salk bilimlerinin
gölgesinde kalan sosyal bilimlerin gelimesi, güçlenmesi, beklentilere ve taleplere
cevap vermesi söz konusu olamamaktadr.
Aslnda sosyal bilimlerdeki bu sknt dolayl olarak dier alanlar da etkilemektedir.
5. Akademik Özerkliin Korunmas
Bilimsel çalmalarda akademik özerkliin korunmas ve dokunulmazln salanmas önemlidir. Bir bilim adamnn sözlü veya yazl faaliyetlerinden dolay soruturmaya tabi tutulmas ve takibata maruz
braklmas bilim heyecann yok eden ve
bilim adamnn azmini kran sonuçlar dourmaktadr. Cesur ve heyecan diri bilim
adamlar olmasn arzu ediyor ve önemsiyorsak, bilimsel özerklie saygl bir ortamn oluturulmas yolunda adm atlmas
gerekir.

D. Mali Sorunlar
1. ntibak Sorunu
Doçent unvann alan öretim üyesi
veya elemanlarnn en azndan mali kayplarnn önlenmesi için atama ilemi yaplmadan intibaklarnn salanmas gerçekletirilebilir. Bunun geçmi yllarda bir kereye

mahsus olarak uygulamas yaplm idi. Bu
uygulamann bütün zamanlara yaylmas mümkündür. Özellikle halen yardmc
doçent kadrosunda bulunan bir doçentin
en azndan özlük haklar itibariyle olmas
gereken kadroya intibaklarnn yaplmas
yönünde bir adm atlabilir. Çünkü atama
ilemi bazen kadro olmamas bazen de idarecinin takdir yetkisi dolaysyla uzun süre
gerçeklememekte ve bu yüzden de öretim üyesi hak kaybna uramaktadr.
Ayrca yardmc doçentlerin üçüncü derecede bekletilmeleri ilemine de son verilmelidir. Bir öretim görevlisi ve öretmen
birinci dereceye inerken yardmc doçentin
üçüncü derecede bekletilmesi hakl bir uygulama deildir.
2. Aratrma Görevlilii
Aratrma görevlilerinin maa durumu
her ne kadar son düzenlemede belli ölçüde
iyiletirildiyse de yeterli olduu söylenemez. Ayrca bu kadroda bulunan elemanlarn yurt içi ve yurt d aratrma izinlerinin
kolaylatrlmas, yolluk ve yevmiyelerinin
verilmesi hatta aratrma durumuna göre
ek ödenek tahsis edilmesi mümkün hale
getirilmelidir. Akademisyenlere farkl bir
yolluk yevmiye tanm ve uygulamas getirilmesi de gerekir. Çünkü akademisyen
aratrma amaçl yola çkmakta ve harcamasnn büyük bir ksmn bu kalem oluturmaktadr.
3. Tannan mkan ile Beklenti Dengesi
Öretim üyelerine tannan mali imkanlar ile onlardan talep edilen aratrmalar
arasnda bir denge kurulmaldr. Bir baka
deyile akademisyenlerin deerlendirilmesinde kendisine tannan imkan ile beklenti
arasnda bir denge gözetilmelidir. Çünkü
verilen imkandan fazlasn beklemek, akademisyenin üniversiteye olan mensubiyet
duygusunu zedelemektedir. Bu çerçeveden
olmak üzere devlet üniversiteleri ile özel
üniversiteler arasnda derin bir uçurumun
olutuu açktr. Devlet üniversiteleri aleyhine bozulan dengenin yeniden kurulmas
en azndan belli düzeylerde maduriyetlerin giderilmesi yoluna gidilmelidir. Aratrma fonlarnn hzl ve verimli iletilmesi,
sosyal bilimlerin bu fonlardan daha fazla
yararlandrlmas için ek önlemler alnmas
gerekir.
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Üniversiteler ve
Sendikal Örgütlenme

B

Doç. Dr.
H. Musa Bağcı*

Üniversiteler;
düünen,
aratran,
sorgulayan,
üreten, yorum
yapan, vizyonu
açk, en üst
bilgilerle
donanm,
gelecee dönük
plan ve projesi
olan elemanlarn
yetitirildii
kurumlar olmak
durumundadr

ir eitim-öretim ve aratrma kurumu olarak üniversiteler, üst düzeyde bilginin üretildii, öretim ve yayn yoluyla bilgilerin
uluslar aras alanda yayld en önemli kurumlardr.
Onlarn bilimsel ve teknik bilgi üretmenin yannda
çevrelerini söz konusu bilgilerle bilinçlendirme ve
bulunduklar bölgenin sosyal, siyasal, kültürel ve kirsel bazda ihtiyaç duyduklar bilgilerle gelitirme
sorumluluklar vardr. Üniversiteler; düünen, aratran, sorgulayan, üreten, yorum yapan, vizyonu açk,
en üst bilgilerle donanm, gelecee dönük plan ve
projesi olan elemanlarn yetiti(rildi)i kurumlar olmak durumundadr.
Ancak bu kurumlar baz ciddi problemlerle kar
karyadr. Bunlarn banda üniversitelerde kir ve
düünce hürriyetinin yeterince salanamamas gelmektedir. YÖK’ün ve üniversitenin faaliyetleriyle
ilgili gerek akademisyen gerekse dier çalanlar
tarafndan yaplan eletiriler, muhalif bir tavr olarak nitelendirilmekte ve yöneticiler tarafndan farkl kirlere hiç tahammül gösterilmemektedir. Oysa
üniversiteler bilgili, tecrübeli, üretken insanlarn bulunduu, deiik kirlerin ve bak açlarnn nevü
nema bulduu, yeni ve özgün düüncenin üretildii
yerler olmaldr. Hiçbir öretim eleman kir ve düüncesinden dolay dlanmamal ve basklara maruz kalmamaldr. Aksi takdirde aykr düünmeyen
hiçbir bilim insannn yeni ve özgün kir üretmesi
ve icat yapmas mümkün deildir. 82 Anayasas’nn
oluturduu 2547 Sayl Kanun ile gelen YÖK yapsyla üniversite çalanlarnn ifade özgürlüü kstlanm; üniversiteler, kirlerin tartld yerler
olmaktan çkarlm, adeta farkl düünce yaplarn
sindirme politikas izlenmitir. Bu da, üniversitelerin
toplum nezdindeki itibarn zedelemitir. Öretim
üyeleri düüncelerini söylemekten çekinir hale gelmi, hakkn arayamayan, taraf olmayan, çift kiilikli bireyler olmaya zorlanmlardr.

*

Dicle Üniversitesi
Öğretim Üyesi
Eğitim-Bir-Sen Dicle
Üniversitesi Temsilcisi

Üniversitelerin sorunlarndan bir dieri de, yöneticilerin nasl tayin edilecei problemidir. Mevcut
YÖK yasasnda getirilen ve uygulanan sistem pek

çok sorunlar da beraberinde getirmitir. Bu sisteme
göre üniversitelerde rektörün belirlenmesi, ksmi bir
seçimle en fazla oyu alan adaydan balamak üzere
sralanan 6 aday arasndan YÖK Genel Kurulu’nca
Cumhurbakan’na sunulan üç adaydan birisinin
Cumhurbakan tarafndan atanmas gibi her aamas birçok faktöre ve hesaba bal bir süreçle gerçeklemektedir. Bu sistem kanaatimizce demokratik bir
sistem deildir. Bu sistemde en fazla oyu alan aday,
6 aday arasndan ilk üçe giremeyebilecei gibi, ilk
üçe girebilse bile ikinci veya üçüncü srada Cumhurbakanna sunulabilmektedir. Cumhurbakan ilk
üç adaydan oy oranna bakmakszn istedii aday
rektör olarak atayabilmektedir. Bu durumda demokratik bir seçimin hiçbir anlam kalmamaktadr. Oy
kullanan öretim üyeleri adeta kendilerini önceden
belli bir oyunun güran olarak hissetmekte ve pek
çok öretim üyesi oy kullanma konusunda isteksiz
davranmakta ve seçimin anlamsz bir senaryodan
ibaret olduunu açkça ifade etmektedirler. Bu da
öretim elemanlarnn sisteme olan güvenlerini zedelemektedir.
Öretim üyelerinin bilimsel aratrma ve eitimöretim görevleri yannda ülkenin sosyal, siyasal ve
kültürel sorunlarna duyarl olma ve bu konularda
toplumun ihtiyac olan düünceleri ve çözüm önerilerini kamuoyuna sunma görevleri vardr. Bunu
gerçekletirmenin yolu, öretim üyelerinin sendikalama sürecine hzla katlmalardr. imdiye kadar
YÖK’ün ar basks yüzünden üniversitelerde istenen seviyede sendikal örgütlenme gerçekleememitir. Üniversite çalanlarnn örgütlenip, sendikal
çalmalara daha fazla katlmalar ve “Bu ülkenin
yol haritasnn çizilmesine” katkda bulunmalar
artk bir zorunluluk haline gelmitir. imdiye kadar
Türkiye’de en çok hakszla urayan, özgürlükleri kstlanan kesim, üniversite çalanlar olmutur.
Bu gerçee ramen, sendikal örgütlenmenin en az
olduu yerler üniversitelerimizdir. Çünkü YÖK’ü
kuran 82 Anayasas’nn bürokratik oligariye frsat
vermesiyle oluan bask, üniversitelerimizde gerek
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akademik özgürlüün gerekse sendikalamann önüne bir set çekmitir. Eitim
çalanlarnn örgütlenme oranna baktmzda, Milli Eitim’de sendikalama oran yüzde 55 iken, üniversitelerde bu oran
yüzde 20’leri bile bulmamtr. Üniversitelerde sendikalamann, etkin ve örgütlü
bir yapnn olmay, yayn organlarnn
olmay, akademisyenlerin ülkenin sorunlar konusunda kirlerini ifade edecek bir
alan bulamamalarna yol açmaktadr. 1960,
1971, 1980 darbeleri ve son olarak da 28
ubat postmodern darbesi dönemlerinde
üniversite hocalar kanaatlerini açkladklar için ciddi skntlar yaamlardr. Bu
dönemlerde öretim üyeleri üzerindeki
bask giderek artmtr. Bugün, o dönemlerde yaadklar skntlardan henüz tam
olarak kurtulabilmi deildir. Baskc ortamn yayd korku hala devam etmektedir.
Üniversite personeli, 60, 71 ve 80 darbeleri
sonrasndakine benzer bir baskya maruz
kalacaklarn düünerek sendikalara üye
olmamakta, resmi kalplar içinde kendisine
biçilen görevi yerine getirmeyi yeterli görmektedir. Bu da onlarn toplumsal sorunlara duyarsz kalmalarna ve kendi kabuklar
içine çekilerek etkisiz hale gelmelerine yol
açmaktadr.
Üniversitelerde ideolojik yaplanmalar
ciddi boyutlara ulamaktadr. “Bize bilim
adam deil, bizden adam lazm” anlay
her dönemde ve farkl eilimlerdeki rektörlerce içselletirilmi bir anlay olmutur.
Oysa üniversitelerde bilim ve bilimsel anlay esas olmaldr. Personel istihdamnda
ideolojik saiklerle deil, bilimsel kriterlerle
hareket edilmelidir.
Üniversitelerde akademik yükselme
ve terler belirli kriterlere balanmaldr.
Oluturulacak bu kriterler çerçevesinde unvan ve teryi hak eden üniversite personelinin atamas yaplmaldr. Öretim üyelerinin kadrolara atanmas rektörün iki duda
arasnda olmamaldr. Doktorasn bitiren,
doçentlik unvann alan ve profesörlük süresini dolduran akademisyenlere, akademik
kriterleri yerine getirmeleri halinde kadrolarna geçme imkan verilmelidir. Bunlar
bir sisteme ve otomatie balanmaldr.
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Öretim üyelerinin kadro talebi için yöneticilere yaranma ve onlara ho görünme
pozisyonuna sokulmalarna yol açacak bir
durum yaratlmamaldr. Ayrca baars
ve yetenei olmayan, dost-ahbap ilikisine
dayal personel politikas bugün üniversitelerin kalitesini önemli ölçüde zedelemektedir. Baz üniversitelerde bata aratrma
görevlisi olmak üzere öretim görevlisi ve
eleman almnda yaknlarn kolland sk
sk ikayet konusu olmaktadr. Bu tür usulsüzlüklere yol açacak uygulamalardan kaçnlmaldr. Bu konuda ehliyet ve liyakat
esas olmaldr.
Üniversitelerde mali kaynaklar her
fakülteye ihtiyac orannda dengeli bir
biçimde datlmaldr. Özellikle Tp
Fakültesi’nin olduu üniversitelerde -ki
genelde rektör tbbiyelidir- bütçenin büyük
ksm ve aratrma-gelitirme fonlarnn
kahr ekseriyeti söz konusu birime tahsis
edilmektedir. Dier akademik birimler ise
gerek bütçeden gerekse aratrma fonlarndan yeteri kadar yararlanamamaktadr. Bu
da genel anlamda üniversitenin gelimesinin önündeki en büyük engellerden biridir.
Üniversitelerde son yllarda bir ksm
aratrma görevlisi almlar 2547 Sayl
Kanun’un 50/d maddesiyle gerçekletirilmektedir. Bu maddeye göre aratrma
görevlisinin yüksek lisans ve doktorasn
bitirir bitirmez görevine son verilmektedir.
Bu nedenle akademisyenlie yeni adm atm bilim insanlar madur edilmektedir.
nsan haklarna ve hukuka aykr olan bu
uygulamann bir an önce sona erdirilmesi
ve söz konusu aratrma görevlilerinin daimi statü olan 33/a kadrosuna atanmalar
gerekmektedir. Bütün üniversitelerin 50/d
maddesiyle aratrma görevlisi istihdamna
son vermeleri gerekmektedir. Aksi takdirde
bu maduriyetler devam edecektir.
Bilindii gibi üniversitede yardmc
doçent olarak çalan öretim üyeleri sözlemeli olarak çalmakta ve iki ylda bir
sözlemeleri yenilenmektedir. Ayrca söz
konusu öretim üyeleri kadro müktesebat
açsndan 3. derecenin altna inememektedirler. Bu durum öretim üyesinin motivas-

yonunu ve çalma evkini zedelemektedir.
Bu nedenle yardmc doçent kadrosunun
daimi statüye alnmas ve kadro derecelerinin 1/4’e dümelerine imkan verilmesi
gerekmektedir. Bu sayede öretim üyeleri
arasndaki bu tür farkl uygulamalar giderilmi olacaktr.
Üniversite çalanlarnn birkaç sorununu dile getirdiimiz bu yazmzda
sonuç olarak unlar ifade edebiliriz: Üniversitelerin temel ilevi, adna da uygun
olarak evrensel anlamda bilgi üretmektir.
Topluma nitelikli, her yönüyle donanml,
birikimli ve kendisini daima gelitirebilme
yeteneine sahip insan gücünü yetitirmektir. Üniversiteler ayn zamanda yapt yayn ve etkinliklerle toplumu aydnlatmakla
görevlidirler. Üniversitenin bu ilevlerini
yerine getirebilmeleri için üniversitelere
yeteri ölçüde bütçe ayrlmaldr. Yükseköretim Kurulu yeniden yaplandrlmal ve
sadece üniversiteleri koordine etme görevi
üstlenmelidir. Üniversite çalanlar kendi idarecilerini seçmeli, en fazla oyu alan
yönetici olmal ve çalanlarn iradesine
sayg duyulmaldr. Akademisyenler, kir
ve düüncelerinden dolay dlanmamal ve
özgür bir üniversite yaratlmaldr. Öretim
üyelerinin kalitesinin artmas noktasnda
gerekli destek ve düzenlemeler yaplmaldr. Rektörler kendilerine verilen geni
yetkilerden arndrlmal ve yetkilerin bir
ksm kurullara devredilmelidir. Üniversitelerde ideolojik yaplanmalar terk edilmeli
ve bilim ve bilimsel anlay esas alnmaldr. Üniversite çalanlarnn özlük haklar
konusunda gereken hassasiyet salanmal
ve çalma koullar iyiletirilmelidir. 50/d
maddesiyle atanan aratrma görevlilerinin
maduriyetleri giderilmelidir. Yardmc doçentler daimi statüde çaltrlmal ve 1/4
kadro derecesine inebilmelidir. Bu ve benzeri sorunlar çözülmedii müddetçe üniversitenin sorunlar katlanarak büyüyecek
ve gelecekte onarlmaz problemlerle kar
karya kalnabilecektir. Dünya standartlarnda bir eitim için üniversitenin sorunlar
ertelenmeden bir an önce çözüme kavuturulmaldr.
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Üniversitelerin Atama ve
Yükseltme Kriterleri ve
Buna Yönelik Öneriler
Üniversitelerde
akademik
personele
yönelik atama
ve yükseltmede
birtakm kriterler
uygulanmaktadr.
Bilimsel niteliin
ve niceliin
yükselmesi için
bu kriterlerin
uygulamas
gerekli ve
yerindedir.
Ancak bu
uygulamada üst
ve alt limitlerinin
tespit edilmesi
ve bunlarn
ileyiinin
denetlenmesi de
bir zaruret haline
gelmitir

*

Uluda Üniversitesi
lahiyat Fakültesi
Öretim Üyesi

Ü

niversitelerde akademik personele yönelik
atama ve yükseltmede birtakm kriterler uygulanmaktadr. Bilimsel niteliin ve niceliin yükselmesi için bu kriterlerin uygulamas gerekli
ve yerindedir. Ancak bu uygulamada üst ve alt limitlerinin tespit edilmesi ve bunlarn ileyiinin denetlenmesi de bir zaruret haline gelmitir. Üniversitelerin belirledikleri kriterler arasndaki uçurum, atama
ve yükseltmelerde adaletsiz bir görüntü oluturmaktadr. Bu farkllklarn asgari düzeye indirilmesi ve
bir standart getirilmesi olumsuz görüntüyü ortadan
kaldracaktr. Kriter hazrlanrken Türkiye’nin artlar ve imkanlar, alann gereklilikleri ile öretim
üyesinin özelliklerinin dikkate alnmamas akademi
çevrelerinde memnuniyetsizlerin olumasna neden
olmaktadr. Zira imkan ve beklenti arasnda oran
gözetmeyen taleplerin sknt meydana getirdii
bir gerçektir. Öte yandan mevcut durum itibariyle
üniversitelerimiz, soysal bilimler, salk bilimleri
ve fen bilimleri olmak üzere üç temel ayak üzerine oturmaktadr. Kriterlerin hazrlanmasnda bu üç
alann aralarndaki mahiyet farknn göz önünde bulundurulmas ve her bir alann özelliklerine uygun
özel kriter hazrlanmas gerei vardr. Üç alan tek
bir çerçeve içine alan torba kriterler üniversitelerde
skntya neden olmaktadr. Bu dorultuda olmak

üzere atama ve yükseltme kriterleri ile baz hususlarn altnn çizilmesi gerei açktr.
1. Üniversite üç temel saç aya üzerine oturur:
Salk Bilimleri, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler.
Bu üç alan arasnda belli ölçüde balant bulunmakla birlikte kendine has ayrt edici özellikleri de vardr. Her alan bu özelliklerine göre deerlendirilir ve
belirlenecek kriterlerin bu temel özellikleri besleyecek ve gelitirecek nitelikte olmas önemlidir. Çünkü
farklar gözetmek ve belirginletirmek alanlarn özgünlüklerini ve özerkliklerini korur ve gelitirir.
2. Üniversiteler, aratrma ve gelitirme yaplan
kurumlar olmasnn yannda eitim-öretim ve toplumu aydnlatma/bilgilendirme gibi ilevlere sahiptir
ve bunlar paralel olarak yürütür. Bunu benimseyen
öretim üyesi çok boyutlu bilimsel bir kiilie kavuur. Bu özellik ona farkl bak açlarn yakalamay,
geni bakabilmeyi ve empati yapabilme yeteneini
kazandrr. Bu durum karmaa ve engelleyici bir yapy deil, destekleyici ve besleyici bir yapy temsil
eder. Öyleyse bir üniversitenin bilimsel çevreler ile
ilikisi kadar, içinde bulunduu toplum ve bölge ile
ilikisi de önemlidir. Son zamanlarda doru olarak
gündeme gelen üniversite-kent ilikisi aslnda bu gerekliliin ve beklentinin adnn konulmasdr.
3. Öte yandan üniversitenin biri ulusal dieri
uluslararas olmak üzere iki cephesi bulunur. Bu
yönüyle bir üniversite, uluslararas gereklilikler ve
gerçekler ile ulusal kimlii ve beklentileri harmanlayan dier bir deyile evrensel olan yerel ile buluturan entelektüel bir ortamdr. Kimi zaman yerel olan
evrensele tar ve ona evrensel bir boyut kazandrr
kimi zaman da evrensel olan yerele tayarak ulusal
kimliin ve kültürün gelimesine katkda bulunur.
Bu bakmdan özgün bilimsel çalmalar kadar özgün
tercümeler de önemlidir.
4. Yerleke olarak üniversite bal bana toplumsal ve kültürel bir yapdr. Orada toplumsal ve
kültürel olann entelektüel bir çerçevede sunumunun
yannda bir toplumsallamann ve kültürlemenin de
çok boyutlu ve çok renkli gerçeklemeleri yaanr.
Bu yönüyle üniversite, mensubu olduu toplumun
deer ve davranlarn yanstrken topluma yeni
deerler ve sosyal davran kalplar da kazandrr.
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Çünkü üniversite, kültür deimelerinin
yaand ve gerçekletii entelektüel bir
alandr. Ulusal kültürü uluslararas arenaya
tantmann, ona evrensel bir boyut kazandrmann en önemli arac yine üniversitelerdir. Ulusal ve yerel kültürü zenginletirmek, gelitirmek ve yeni açlmlar kazandrmak için farkl kültürlerin aratrlmasnn, bunlarn uyumlu ve uygun bir tarz ve
çerçevede ulusal alana tanmasnn görevi
yine üniversitelere dümektedir.
5. Bütün bu görevlerini yerine getirebilmesi için üniversitenin mensuplar olan
akademisyenlerin gelimesini hedeeyen
ve gelimilik düzeylerinin tespitini yapmay amaçlayan kriterler koymas doal
bir gelimedir. Ancak bu kritlerler belirlenirken, gerçek olandan hareket etme ve
ideale ulama hedeenmelidir. Zira gerçei
göz ard etmek asl kalmay, belirsizlii ve
temelsizlii ifade ederken ideali terk etmek
yere saplanmay, donuklamay ve zaman
içinde yok olmay beraberinde getirir. Dier bir deyile gerçekler zemini, balangc,
temeli temsil ederken idealler hareketi, gelimeyi, ilerlemeyi, kefetmeyi, icat etmeyi
ve yeni dünyalar oluturmay temsil eder.
Gerçek ile ideal bir makasn iki ucu eklinde düünüldüünde bu uçlarn çok açlmas
ümitsizlik ve karamsarlk meydana getirir,
tamamen kapanmas ise duraanla ve donuklua iaret eder. Her iki durum da kriz
halidir.
6. Sosyal olsun teknik olsun her alanda imkan ile beklenti, sermaye ile üretim,
verilen ile alnan arasnda iyi bir dengenin
bulunmas zorunluluktur. Üniversite içerisinde öretim üyesine tannan imkan ile
beklenti arasnda da böylesi bir dengenin,
adil bir yaklamn bulunmas gerekir. mkandan fazlasn talep etmek, ümitsiz ve
karamsar bir psikolojinin olumasna neden
olur ki, bu beraberinde mensubiyet duygusunun zedelenmesini getirir. Tabi ki, ayn
oranda akademisyenin de kendisine tannan imkan yanstmas, beklentilere cevap
vermesi ve tannan imkann gerektirdii ölçüde bilimsel, eitsel ve toplumsal görevlerini yerine getirmesi gerekir.
7. Üniversitelerin sosyal bölümlerinin
fen ve salk bilimlerinden farkl olarak,
ulusal ve yerel olan ile ilikisi daha skdr.
Belli bir toplumun/çevrenin içinde bulunmas ve o toplum üzerinde aratrma yapyor olmas dolaysyla ulusal ve yerel boyutu daha önde bulunmaktadr. Bu alanda
çalan bir akademisyen de bulgularn ve
ürünlerini ilk planda ulusal ve yerel boyutta paylama açmaktadr. Çünkü bu alann
temel ilevi içinde bulunduu toplumun ve
çevrenin, sosyal ve kültürel olarak daha fazla gelimesini ve çeitlenmesini salamaktr. Bu dorultuda olmak üzere ulusal ve ye22

rel olana hitap arac olan ulusal dilde yayn
yapmann özendirilmesi gerekir. Çünkü dil,
kültürün yanstc arac olduundan bilimsel gelimeye ayak uyduramayan bir dilin
yerel kalmas ve sonunda yoklua mahkum
olmas kaçnlmazdr. Çünkü kültürümüzü
uluslararas alana açmak ve ona evrensel
boyut kazandrmak kadar, dilimizi de uluslararas alanda kabul gören dil haline getirmek gibi bir görevimiz vardr. Türkçe’nin
dünyada geni corafyada konuulan diller arasnda yer almasna ramen bilimsel
olan ifade etme ve bilimsel alanda kabul
görme noktasnda henüz istenen seviyeye
ulat söylenemez.
8. Bir alanda yaplan ürünlerin, uluslararas alana tanmas için öncelikle yerel
boyutta denenmesi, ileyiinin görülmesi
ve doyum noktasna ulamas beklenir. Dier bir deyile olumu ve olgunlam olan
görülür ve talip olunur, eksiklikleri bulunan
ve zayet gösterene talip çkmaz. Eskilerin
deyiiyle dolduktan sonra taan bir küp,
taml ifade ederken, dolmadan szdran
küp eksiklii ve arzay temsil eder. Türk
romann buna örnek olarak verebiliriz.
Politik mülahazalar bir tarafa braklrsa,
XVIII. yüzyldan balayan Türk roman serüveni, bu gün geldii nokta itibariyle da
artk evrensel ve uluslararasna alanda tannma yoluna girdi. Bu, yabanc dilde roman yazlmasnn bir sonucu deil, yetkin
ve yeterli ürün verilmesinin bir sonucudur.
Özellikle üniversitelerin sosyal bilimler
alannda yerel ve ulusal boyutta nicelik ve
nitelik itibariyle henüz doyum noktasna
ulam bir bilimsel üretimden bahsetmek
mümkün deildir. Kald ki, bu alanda yaplan çalmalarn birçounun tercüme
ve uyarlamann ötesine geçmedii de bir
gerçektir. Ulusal kültür ve deerlerle ilgili
çalmalarn bile, hem içerik hem de nitelik açsndan hala oryantalist çalmalardan
bamsz yapld söylenemez.
9. Bununla birlikte üniversitenin dier
cephesini oluturan uluslararas alan yani

evrensel boyut, asla göz ard edilmemelidir.
Çünkü yerel boyutla snrl ve dar alanda
yaplan çalmalar, yerel kalmaya ve zaman
içinde terk edilmeye mahkumdur. Bir üniversitenin temel ilevlerinden biri de yerel
deer ve kültürü evrensel alana tayarak,
ona evrensel bir boyut kazandrmaktr. Bunun yaplabilmesi, sosyal bilimler alannda
donanml ve yetkin bir akademisyen kadrosunun kurulmasn gerektirir. Bu gerekliliin karlanmas bilgi, beceri ve iletiim
araçlarna sahip olmaktan geçer. Bilgi, yerel ve evrensel olan tanmak ve anlamak,
beceri bu tanma ve anlamay, anlamlandrmak ve ifade etmek, iletiim ise, yazl ve
sözlü olarak anlatabilmek demektir. Birinci
ve ikinci unsurlar zeka ve çalmay gerektirirken üçüncüsü araç, gereç ve uluslararas alanda geçerli olan dilleri bilmeyi gerektirir. Bu saylan üç husus da bir imkandr,
öncelikle akademisyenin bu imkana kavuturulmas gerekir ki, ondan beklenen görevi
yerine getirebilsin.
10. Üniversite yerel dilde yayn ile
yabanc dilde yayn birini dierine öncelemeksizin, paralel yürütmek durumundadr. Ancak bu durum akademisyenler için
ayn oranda geçerli olmayabilir. Bütün bu
görevleri her bir akademisyenin yerine
getirmesi, beklenen ve arzulanan olmakla
birlikte gerçekleme ayn oranda olmamaktadr. Bu durum sadece bizim ülkemiz ve
üniversitelerimiz için deil, dier ülkeler
ve yabanc üniversiteler için de geçerlidir.
Bu takdirde üniversitenin özelliine göre
elemanlarndan yararlanmas ve üst düzeyde verim almas yoluna gitmesi daha uygun
ve gerçekçidir.
11. Tercüme yoluyla uluslararas alana
ve evrensele açlmak da bir yoldur. Kendi
dilinde yeterli, yetkin ve evrenseli yakalam bir çalmann tercüme destei ile
uluslararas alana tanmas için üniversitenin imkan oluturmas gerekir. Nitekim
Kültür Bakanl, Türk romann uluslararas alana tamak için böyle bir politikay/
projeyi uygulamaya koymutur. Benzer bir
projeyi üniversitelerin de benimsemesi ve
aratrma fonlarnn bir ksmnn bu alana
ayrlmas veya bu alan için YÖK ve TÜBA
nezdinde yeni fonlarn oluturulmas yoluna gidilebilir/gidilmelidir.
12. “Yabanc yayn” ifadesi yerine
“uluslararas yayn” ifadesi kullanlmal,
burada da ölçü yabanc dilde yayn yaplmas deil, uluslararasnda kabul görmesi
esas alnmaldr. Bunun için en geçerli ölçü,
yayna yaplan uluslararas atardr. Nitekim Türkçe bir yayna uluslararas arenada
atf yaplrken ngilizce veya baka bir dilde
yaplan yaynlara hiçbir atf yaplmayabilmektedir. Yaynlanan kitaplar için ise baka
bir dile çevrilmi olmas veya yabanc ülke
sat noktalarnda sergileniyor olmas ölçü
kabul edilebilir. Bu noktada internetteki sat siteleri takip edilerek veri toplanabilir.
Ayn durum ülke içinde yaynlara yaplan
atar için de geçerlidir.
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Akademik ve dari
Personelin Sorunlar
Çözülmelidir
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547 Sayl Yükseköretim Kanunu’nda üniversite, “Bilimsel özerklie ve kamu tüzel kiiliine sahip yüksek düzeyde eitim-öretim, bilimsel aratrma, yayn ve danmanlk yapan; fakülte,
enstitü, yüksekokul ve benzeri kurulu ve birimlerden oluan bir yükseköretim kurumudur” diye tarif
edilmektedir.

Yrd. Doç. Dr.
Hasan Furkan*

Üniversitelerin
temel görevi,
bilimsel bilgi
üretmek, ülke
geliimine
öncülük etmek,
toplumun çeitli
kademelerinde
görev alacak
insanlar eitmek
ve yetitirmektir

*

Kahramanmaraş Sütçü
İmam Üniversitesi Öğretim
Üyesi
Eğitim-Bir-Sen Sütçü İmam
Üniversitesi Temsilcisi

Üniversiteler, çalanlarn kendisinin ve ailesinin
geçimini ve mutluluunu salad bir i yeri, e ve
çocuklaryla birlikteliinden daha fazla zamannn
geçtii mekânlardr. Hayat ve dünyay daha iyi anlamaya yarayan, seviyeli, kültürlü ve kaliteli bir ortamdr.
Üniversitelerin temel görevi, bilimsel bilgi üretmek, ülke geliimine öncülük etmek, toplumun çeitli
kademelerinde görev alacak insanlar eitmek ve yetitirmektir. Üniversiteler toplumda prestijli mensubiyet telakkisiyle alglanmaktadr.
Toplumun üniversitelerden beklentisi ise; toplumsal ve hayati ihtiyaçlarn karlanmas yolunda
kullanlabilecek bilginin üretilmesi, insanlarn kir
ve düünce düzeylerinin gelimesine katkda bulunulmas, problemlerin almasnda kolaylklar salayacak çözüm metotlarnn sunulmasdr.
Üniversite personelinin akademik ve idari görevlerinin dnda, hiç üphesiz bir birey olarak, anne,
baba, e olarak, kiisel, ailevi ve toplumsal ihtiyaçlar
bulunmaktadr. Bu ihtiyaçlarn karlanarak, çalann
tüm çaba ve gayretini iine ve bilimsel çalmalarna
vermesi gerekmektedir. Aksi takdirde beklenen verim
alnamayacaktr.
Üniversitelerin var olma sebepleri hiç üphesiz
örencilerdir. Milletlerin gelecei olan bu ana unsurun istenilen seviye ve mükemmellikte yetimesi için
iki temel çalan yaps mevcuttur. Bunlar; Akademik
personel ve dari personel yapsdr. Birincil hedef
olan iyi yetimi örenci gayesine ulalabilmesi için,
Akademik ve dari personelin ihtiyaçlarnn karlanmas, sorunlarnn çözülmesi gerekmektedir. Bunlar
birbiriyle doru orantl olmaktadr. Bu sorunlara ksaca deinecek olursak;

1-Akademik Personelin Sorunlar
Akademik personelden, akademik unvanlarn
alanlara mutlaka geciktirmeden kadro açlmaldr.

Doçent olduu halde, aratrma görevlisi kadrosunda
bekletilen hocalara ahit olunmaktadr. Böyle durumlar moral ve motivasyonu olumsuz etkilemektedir.
Kadro vermede zaruri gecikme yaanyorsa mali
kayplarnn karlanmas için intibaklar salanmaldr.
Bilim adamlar, yapt çalmalar ve kurduu
ifadelerden dolay cezaya uramamal, bilimsel çalmalarn özgürce yapabilmelidir.
2547 Sayl Yasa’nn 35. maddesine göre baka
üniversitelere doktoraya gönderilen aratrma görevlilerinin doktoralarn tamamlamalarn müteakip
kadrolar verilmelidir.
Öretim elemanlarn deerlendirme kstas, bilimsel çalma ve akademik performans olmaldr.
Öretim elemanlarnn tamamna i güvencesi
verilmelidir.
Akademik unvanlara yükseltilmede açk, effaf,
objektif, adil, öngörülebilir performans esasl kriterler olmaldr.
Akademik snavlarda görevli kurul ve jürinin
keyfî ve yanl davranlarn önleyici tedbirler alnmaldr.
2547 Sayl Yükseköretim Kanunu’nun 13.
maddesinin b bendinin 4. fkrasndaki, “Rektörler gerekli gördüü hallerde üniversiteyi oluturan kurulu
ve birimlerde görevli öretim elemanlarnn ve dier
personelin görev yerlerini deitirmek ve bunlara
yeni görev vermek” hükmünün key olarak kullanlmasn engelleyecek düzenleme yaplmaldr.
Askerliini yapmam öretim üyelerinin, ihtiyaç
duyan üniversitelere geçebilmesi için düzenleme yaplmaldr.
Öretim elemanlar, yurtiçi ve yurtd sempozyum ve kongrelere katlmalar için tevik edilmeli,
giderleri karlanmaldr.
Öretim elemanlarna, kadro ilanna gerek kalmadan, üniversiteler arasnda kurumlarn uygun görüü
ile üniversiteleraras tayin imkân verilmelidir.
Akademik çalma yapanlar desteklenmeli, kendi
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imkânlar yetersiz olanlara destek olunmaldr.
Hiç kimse kir ve düüncelerinden
dolay engellenmemeli, herkesin kanun ve
kurallar çerçevesinde ve psikolojik rahatlk
içinde özgürce çalmas salanmaldr.
Akademik personelin ücret sorunlar,
özlük haklar, ders yükü arl, akademik yükselme kayglar, yurtiçi ve yurtd
akademik deneyim yaama stresi, bilimsel
çalma ve aratrma yapmalarnn önündeki büyük engeller olarak belirmekte olup
bütün bunlar için rahatlatc tedbirler alnmaldr.
Rastgele tercihe göre üniversite kazanan örenci ile iletiim zorluu, örencinin
derslere ilgisizlii akademisyenlerin uratklar problem olarak tezahür etmektedir.
Örenci kapasitesinin düüklüü, akademik personelin de yetimesinde engel
tekil etmektedir.
Kalabalk snar, ziki olarak uygun
ve yeterli olmayan ortamlar, verilen derslerin etkinliini azaltmaktadr.
Akademik personelin özlük haklarnn iyiletirilmesinde “performansa dayal
ücret” formülüne benzer ekilde “bilimsel
çalmalar” orannda tazminat verilmesi
ayn zamanda bilimsel çalmalar da tevik edecektir.
Üniversitelerin piyasaya salad fayda mukabilinde elde edilen gelirlerden
(döner sermaye) çalanlarn pay almas
konusunda eit, adil datm ve daha çok
kiinin faydalanmas hususunda çalma
yaplmaldr.
Üniversite içindeki akademik yükselmelerde objektif kriterlerin, effan ve
adaletin salanmas, kayrmac ve ideolojik
yaklamlarn kesinlikle olmamas gerekmektedir.
Ek ders ücretlerinin ödenmesinde, doktorasn yapm aratrma görevlilerine, girdikleri dersler için ödeme yaplmas konusunda açk bir düzenleme getirilmelidir.
Doçent olanlarn, doçentlik diplomalarn sunmalar, atanmalar için yeterli olarak deerlendirilmeli ve bu atama belli bir
takvime balanmaldr (bir ay içerisinde
atanr gibi). Yeniden jürilere gönderilerek
lüzumsuz emek, zaman ve krtasiye israfndan kaçnlmaldr.
Yardmc doçentler 3. dereceden fazla
inememektedirler. Bu husus düzeltilerek,
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1. dereceye kadar inmeleri salanmaldr.
Üniversitelerde akademik asli unsurlarn yannda idari personelin de amaçlarn
gerçeklemesi yönünde büyük ilevleri
vardr. Burada da sorunlar kendini göstermektedir.

2-dari Personelin Sorunlar
Üniversite yetkili kurullarnda idari
personel de temsil edilmeli, bu temsilci seçimlerde oy kullanmaldr.
Görevde yükselme ve unvan deiiklii
snavlarnn periyodik aralklarla yaplmasna imkan verecek düzenleme yaplmal ve
kadro deiiklikleri gerçekletirilmelidir.
Üniversitede görev yapan idari personele yer deitirme ve tayin konusunda gerekli kolaylk salanmal, karlkl becayi
imkân verilmelidir.

Üniversitelerde daire bakan, fakülte
sekreteri, yüksekokul sekreteri ve enstitü
sekreteri kadrosunda bulunanlarn dier
kurumlarda emsal görev yapanlarda olduu
gibi makam tazminat alabilmeleri için gerekli yasal düzenlemeler yaplmaldr.
Üniversitelerde döner sermayeden idari
personele de pay verilecek ekilde yeni düzenlenme yaplmaldr.
kinci öretim fazla mesai ücretlerinde
birlik salanmal ve herkesin adilane yararlanaca ekilde düzenlenmelidir.

3-Sendikal Sorunlar
Yetkili sendikaya ziki mekân ve tefriat destei salanmaldr.
Duyuru ve ilan panolarndan faydalanlmas salanmaldr.

Üniversite birimlerinde çalan idari
personel, rzas olmadan görevleri haricindeki ilerde çaltrlmamaldr.

Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve
enstitü yönetim organlarnda sendikal temsil salanmaldr.

Üniversite çalanlarnn meslekleri ile
ilgili yüksek örenim yapmalar tevik edilmeli ve bu hususta kolaylk salanmaldr.

Görevde yükselme snav komisyonlarnda sendika temsilcisinin bulunmas salanmaldr.

Bütün kamu çalanlarnn ilerini bilgisayarla yaptklar gerçeinden hareketle,
snavsz olarak “Bilgisayar letmeni” kadrosunun haklarndan yararlandrlmaldr.

Kurum idari kurul kararlarnn yaymlanarak duyurulmas salanmaldr.

Kalorifercilere besleyici destek ve koruyucu giyim yardm yaplmaldr.
Kadrosu oför olmayanlara oförlük
yaptrlmamal, oför kadrosunda görev yapanlara ise aylk olarak belli bir kilometre
snr getirilmelidir.
dari personel için hizmet içi eitim seminerleri düzenlenmelidir.
dari personelin, sosyal, kültürel ve
sportif faaliyetlere daha fazla katlm salanmaldr.
Ek ücret verilmeden fazla mesai yaptrlmamal veya fazla çallan her sekiz saat
için bir gün izin verilmelidir.
Tüm üniversite çalanlarna ücretsiz
servis imkân salanmaldr.

Üniversitenin web sitesinde sendikaya
yer verilmeli ve duyurular yaynlanmaldr.
4688 Sayl Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu’nun 15. maddesinde, “Sendika üyesi olamayacaklar balnda açk
hüküm” Yükseköretim Kurulu Bakan
ve üyeleri ile Yükseköretim Denetleme
Kurulu Bakan ve üyeleri, üniversite ve
ileri teknoloji enstitüsü rektörleri, fakülte
dekanlar, enstitü ve yüksekokullarn müdürleri ve bunlarn yardmclar… Sendika
üyesi olamazlar demesine ramen zoraki
bir yorumla üniversite, fakülte, enstitü ve
yüksekokul yönetim kurullarnda üye olanlarnda sendika üyesi olamayacaklar mütalaa edilerek, neredeyse ve bilhassa yeni
kurulan üniversitelerde akademik personelin sendika üyelii yolu kapatlmak istenmektedir.

Yemek yemeyen personele yemek yardm nakden ödenmelidir.

Üniversiteler; aratrmal, tartmal,
eletirmeli, önermeli, eyleme geçmeli ve
uygulayc olmallar.

Bütün kadrolardaki 4/B’ye tabi elemanlarn çalma alanlar ve süreleri tespit
edilmeli, bunun dnda ve mesai haricinde
çalmalar istenilmemeli, bunlarn da görevde yükselme snavlarna girmeleri salanmaldr.

Üniversiteler; mensubu olduu toplumla, çevresiyle ilikilerini gelitirip onlar
etkilemeli ve onlardan etkilenmelidir. Aksi
halde toplumdan kopuk ve kapal kutu haline geleceklerdir.
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Doçentlie Yükselmede
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niversitelerimizde lisansüstü eitimi ve
akademik yükselmeyi zorlatran pek çok
sorun bulunmaktadr. Gerek yüksek lisans
ve doktora gerekse doçentlie yükselmede art koulan Üniversiteleraras Dil Snav (ÜDS), bunlarn
banda gelmektedir. ÜDS’yi sorun olarak ifade etmemizden asla yabanc dil örenmenin gereksiz olduu anlam çkartlmamaldr. ‘Bir lisan bir insan’
sözü, küreselleen dünyamzda düne göre çok daha
büyük önem arz etmektedir. Ne var ki, ÜDS yüzünden yllar heba edilen genç ve üretken beyinleri görmezden gelmek, ülkemizin yararna deildir. Gündemin önemli bir tartma konusu olmamasna ramen
ÜDS sorunu, neredeyse ÖSS sorunu kadar tahribata
yol açmaktadr. Ancak snava katlan saysnn azl
dolaysyla sorun küçük görünmektedir.
ÜDS, snava giren 20 binden fazla adayn geleceini ve kurumunu dorudan ilgilendirdii için,
ciddiye alnmas ve sorgulanmas gereken bir snavdr. Uygulamann sorumlusu olan YÖK ve Üniversiteleraras Kurul ise sorunu görmezden gelmektedir.
Akademisyenlerin yabanc dil bilmesinin gereklilii,
akademik becerinin önüne geçmitir. Bu snavda baar düzeyi olan 65 ve yukars puan alanlarn oran
yüzde 5-10 civarnda kalmaktadr. Girdii her snavda baarl olduu hâlde onlarca kez girdii ÜDS’den
baarsz olan adaylar kadar, snavn kendisinin de
sorgulanmamas halinde ÜDS’nin yol açt tahribat
giderek büyüyecektir.

Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenler
için ve ayrca doçentlik bavurularnda temel kriter
hâline gelen ÜDS, ülkemizin menfaati açsndan
tartlmas gereken çok önemli bir konu olmutur.
‘Yabanc dil olmadan bilim ve ihtisaslama olmaz’
görüü, ülkemiz bilim insanlarnn ve konusunda
uzmanlamak isteyenlerin önünde büyük bir engel
olarak durmaktadr. ÜDS ile insanlarn yllar veya
gelecekleri karartlmakta, ülke bilimine katklar engellenmektedir. Ksacas araç ve amaç kartrlmaktadr. Son 3 ylda ‘her ile bir üniversite’ sloganyla
yaklak 50 yeni üniversite kurulmutur. Bir taraftan

bu üniversitelerin öretim üyesi ihtiyac için çaraf
çaraf ilanlar verilmekte, dier taraftan YÖK, ihtiyac görmezden gelmekte ve ÜDS barajn düürmeyerek veya yabanc dil çeitliliine gitmeyerek ihtiyacn giderek kabarmasna yol açmaktadr. Bu kadar
üniversite kuran irade, YÖK ve Üniversiteleraras
Kurul’un (ÜAK) tkand bu aamada öretim üyesi
ihtiyacn gidermek için de inisiyati ele almaldr.

Üniversiteleraras Dil Snav’nn
Mevcut Uygulamas Hukuka Uygun
Deildir
Yardmc doçentlerimizin akademik yükselmesi
önünde yer alan en büyük engel olan ÜDS, sonuçlar itibariyle üniversitelerdeki öretim üyesi prolini ciddi ekilde etkilemektedir. Yardmc doçent
kadrosunda giderek bir ylma, doçentlik kadrosunda ise giderek bir daralma olmaktadr. Özellikle
bu durum Anadolu üniversitelerinde daha belirgin
olarak göze çarpmaktadr. Bu çarpkln sebebi ise,
1 Eylül 2000 tarihinde yürürlüe giren ve 24157
sayl Resmi Gazete’de yaymlanan “Doçentlik Snav Yönetmelii”dir. 31 Ocak 2009 tarih ve 27127
sayl Resmi Gazete’de yaymlanan ve halen yürürlükte olan son yönetmelik de yabanc dil konusunda
önemli bir deiiklik getirmemitir. Doçentlik dili ile
ilgili olarak halen yürürlükte olan yönetmelie göre,
“Doçentlik bavurusunda bulunabilmek için adayn, Türkiye’de yükseköretim kurumlarnda dört
yllk lisans programnda yabanc dil olarak öretilen, kendi alannda akademik bakmdan ilerlemesini
salayan ve uluslararas geçerlilii bulunan dillerden
birini bildiini, ÖSYM tarafndan yaplan merkezi
yabanc dil seviye belirleme snavndan en az altm
be puan alarak, belgelemesi gerekir. Ana bilim veya
bilim dal belli bir dille ilgili olanlar, bu snav baka
bir yabanc dilde vermekle yükümlüdürler.”
Görüldüü gibi yeni yönetmelik, doçentlikte geçerli olacak yabanc dillerin tespiti konusundaki kat
tutumunu terk etmitir.
Bu yönetmelii dikkate almayan Üniversitele25

raras Kurul, 15 Mays 2009’da Doçentlik
Bavuru Klavuzu’nda; “Yönetmeliin yürürlüe girdii tarih olan 31.01.2009 tarihinden sonra alnacak KPDS’den 65 puan
(ngilizce, Franszca, Almanca) ve üstü’nün
doçentlik bavurusunda kullanlabileceini
belirtmi’, 2001-2008 tarihleri arasnda
yaplan KPDS sonuçlar geçerli deildir”
artn getirerek bavurular engellemeyi
tercih etmitir.
ÜDS’ye giren adaylarn büyük bir bölümü ngiliz dilini tercih etmektedir. Bu
snav verebilen bir bilim insan sadece bu
dilde yaynlanan bilimsel yaynlar izlemeye yöneltilerek tek yönlü beslenmektedir.
Bilimsel gelimeleri izleyebilme amac,
büyük ölçüde hedene ulaamamaktadr.
Sadece bu dilde okunan ve izlenen bilimsel yaynlar, sanki baka dilde bilimsel ve
teknolojik ürün üretilmiyormu hissi dourmakta, ngiliz dili ve kültürüne bamllk oluturmaktadr. Oysa bu dili kullananlarn dnda kalan ülkelerde de bilimsel üretim yaplmaktadr. Doçentlik Snav
Yönetmelii’nin ilgili hükümleri dikkate
alndnda lisans mezuniyeti herhangi bir
dil ile ilgili olmayan, literatür dili Farsça,
Arapça, Çince veya Rusça olan akademisyenlerin maduriyetlerinin ortadan kaldrlmas için bu dillerin de ÜDS kapsamna
alnmas gerekmektedir. Eski Türk Edebiyat alannda çalan bir akademisyenin,
alannda verimli olabilmesi için üphesiz
bat dillerinden ziyade Farsça; Din Eitimi alannda çalan bir akademisyen için
de Arapça daha fazla önem tamaktadr.
Daha önce yürürlükte olan yönetmelii
gerekçe gösteren Üniversiteleraras Kurul,
ayn zamanda Farsça, Rusça ve Çince dil
snavndan 65 üstü alan birçok akademisyene, mahkeme kararlarna binaen doçentlik unvann vermitir. Kald ki, YÖK’ün
yeni yönetmelii, doçentlik dili konusunda
büyük esneklikler salamaktadr. Bu esneklii dikkate almayan Üniversiteleraras
Kurul’un son karar, yönetmelie açkça
aykrlk tekil etmektedir.

getirmitir: “Yabanc dilin öretilemedii
konusunda 50 yldr ikâyet var. Bir örenci, ilköretimden liseyi bitirinceye kadar bin saat yabanc dil örenimi görüyor.
Buna ramen iki cümleyi kurmakta zorlanyor ve bundan sonuç alamyoruz. Madem
uyguladmz sistem bir ie yaramyor, örencilerimize yabanc dili öretemiyorsak
milyarlarca lira, binlerce saat boa gidiyor.
On binlerce öretmenimizin tüm çabalarna ramen istenilen sonuç alnamyorsa, ie
yaramayan, verimli olamayan bu yöntemi
her yl tekrarlamaya da gerek yok. Çünkü
sonuç 50 yldr hep sfr, yani örenciye yabanc dil öretemeyen bir sistem.”
ÜDS’ye girecek adaylar da 50 yldr
dönen bu bozuk çarkn birer kurban olarak, açklarn özel kurslar alarak tela etmeye çalmaktadr. Anadolu Lisesi veya
özel liselerden gelen örenciler belli bir
yabanc dil altyapsyla geldikleri için bu
sorunu daha rahat bir ekilde amaktadrlar.
ngilizce eitimi yapan üniversiteler veya
yurt dnda doktorasn yapm adaylar
için sorun daha kolay bir ekilde geçitirilebilmektedir. ÜDS, bu haliyle, baz kesimlerin lehine, baz kesimlerin ise aleyhine
ilemektedir.
ÜDS’de adaylara toplam 80 soru sorulmakta, sorularn 24 adedini ise okuduunu
anlamaya yönelik olan paragraf sorular
oluturmaktadr. Adayn bu snavdaki baarsn da bu sorular belirlemektedir. ngilizceden Türkçeye ve Türkçeden ngilizceye
çeviri sorularnn says, KPDS’de 20 iken;
sonradan 10’a, ÜDS’de önce 10 iken, sonra
8’e ve daha sonra ise 6’ya düürülmütür.
Oysa çeviri sorular, adaylarn en kolay
yaptklar ve snavn amacna göre de en
uygun soru tipidir. Bu durumun düzeltilerek
çeviri sorularnn artrlmas, snavn anlamna uygun olacaktr. Metinlerdeki baz
parçalarda yer alan olgu, kii ve diyaloglarn çou yabanc kültürlere aittir. Bunlarn
kendi kültürümüz ile güncelletirilmemesi
yanlglara yol açmaktadr.

Üniversiteleraras Dil
Snav’nda Baar Orannn
Düük Olmasnn Sebepleri

Üniversiteleraras Dil Snav
Kaynakl Sorunlarn Akademik
Hayata Yansmalar

ÜDS’den düük not alnmasnda, üniversite öncesi ve sonrasnda iyi bir yabanc
dil bilgisi verilememesinin pay bir hayli
büyüktür. Talim ve Terbiye Kurulu eski
Bakan Prof. Dr. Ziya SELÇUK, 27 Aralk
2005 tarihli Gözcü Gazetesi’nde yaymlanan röportajnda bu gerçei u ekilde dile

Üniversitelerimizin öretim üyesi kadrosunun yarsndan fazlasn yardmc doçentler oluturmakta ve bu oran her geçen
gün biraz daha artmaktadr. Doçent olarak
görev yapmakta olan öretim üyelerinin saysnda ise oransal olarak giderek azalama
görülmektedir. Nitekim 2005 yl itibariyle
öretim üyeleri içinde profesörler yüzde
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39, doçentler yüzde 19, yardmc doçentler
ise yüzde 42 oranyla temsil edilmektedir.
Metropol üniversiteleri (stanbul, Ankara
ve zmir) ile Anadolu üniversitelerinin öretim üyesi proli karlatrldnda ise,
çok daha farkl ve çarpc bir tablo ortaya
çkmaktadr: Metropol üniversitelerinde
toplam öretim üyesi saysnn yüzde 50’si
profesör, yüzde 22’si doçent ve yüzde 28’i
yardmc doçent iken, Anadolu üniversitelerinde bu oran; yüzde 30’u profesör, yüzde
18’i doçent ve yüzde 52’si yardmc doçent
olarak deimitir. Bu veriler Anadolu üniversitelerinde görev yapan yardmc doçentlerin akademik yükselmelerinde, yani
doçentlik kadrosunu almalarnda çok ciddi
gecikme ve zorluklarn yaandn göstermektedir (www.akkkoclu.com.). Örnein
YYÜ genelinde 118 profesör ve 88 doçente karlk 293 yardmc doçent, görev
yapmakta olduum Eitim Fakültesi’nde 2
doçente karlk 49 yardmc doçent görev
yapmaktadr.
Yardmc doçentlikteki ylmann en
önemli sebepleri, doçentlik snavnda ön
koul olarak getirilen yabanc dil ve uluslararas yayn mecburiyetidir. Doçent adaynn zaman ve enerjisinin önemli bir ksmn
ÜDS’ye ayrd dikkate alndnda uluslararas yayn için yeterli zaman kalmamaktadr. Bugünkü uygulamasyla ÜDS, doçent
adaylarnn kendi alanlaryla ilgili bilimsel
aratrma yapmalarna engel olmaktadr.
stisnalar dnda üniversitelerimizin yönetimleri de yabanc dil engelinin almas
konusunda ciddi bir destek vermemektedir.
Hâl böyleyken sorunu amak özellikle tara
üniversitelerinde daha skntl olmaktadr.
Yabanc dil öretiminde oluan yüksek maliyetler de iin cabas.
Doçentlie ter edebilmek için yabanc
dile gereinden fazla önem verilmektedir.
Halbuki bilimin her alannda yabanc dilin ayn derecede arl olmad bilinen
bir gerçektir. Söz gelimi, tarih, edebiyat ve
sosyal bilimlerin birçounda yabanc dilde
yayn yapmann bir anlam olmad gibi,
akademisyenlerin yabanc dilde yayn yapmaya zorla yöneltilmesi, Türkçeyi bir bilim
dili olmaktan da çkarmaktadr. Akademik
yükselmeyi bat dillerine endeksleyen bu
zihniyet, Türkiye üniversitelerindeki birçok bölümde, Türkçe yayn olmayan bilim
adamlarnn türemesine zemin hazrlamtr.
Akademik hayatn her noktasnda bilimin önüne yabanc dilin konmas, yabanc
dili olan ama bilimsel alt yaps zayf baka
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bir tür akademisyen tipi ortaya çkarmakta olduu gibi, zaten cazip olmayan artlar
daha da itici hâle gelmekte ve birçok alanda
doktora yapabilecek evsafta aday bulunmas zorlamaktadr.
ÜDS barajn geçemeyen nice akademisyen, doçentlik snavna bir türlü giremedii için psikolojik sorunlarla boumaktadr. Bu sorunlar kendileriyle birlikte
ailelerini de tedirgin etmektedir. Bir örnek
olmas bakmndan madur bir yardmc
doçentin avukat ei S. Ik’n feryadna
kulak verelim: “Geçen yl altnlarm bozdurup, bankadan borç para aldk ve eim 6
aylna ngiltere’ye gitti. Kursu da gayet
baarl idi. Ancak bir türlü ÜDS snavn
aamyor. ki seferdir 62.75 puanda kalyor.
Bu durum eimi ve dolaysyla bütün aileyi
olumsuz yönde etkilemektedir. ÜDS snav
bütün ailenin yemei, tuzu oldu. ÜDS ile
yatp ÜDS ile kalkar hâle geldik. Eim 30
yanda yardmc doçent oldu ve 5 yldr ngilizce çalyor. Hayatnn en verimli dönemini ngilizceye verdi. Bunun mantn
anlayamyorum. Eimin günden güne psikolojisinin nasl bozulduunu ve ne kadar
ac çektiini gördükçe bu sisteme kar olan
nefretim ve kinim daha da artyor. Özellikle yetkililerin bu konuya duyarsz kalmas
ve kulak tkamas insan çileden çkartyor.
Eime, baka bir kuruma naklen geçmesini söyledim. Kabul etmiyor” (www.birses.
com).
Birçok yardmc doçent ÜDS barajn
aamamann utancyla emekliye ayrlmtr.
Dier yandan ÜDS merkezli düünmeden
dolay dier akademik etkinliklerin askya
alnmas, kiinin eitim-öretimde evk ve
motivasyonunu yitirmesine neden olmaktadr. Bu hazin tabloya ramen YÖK, 10
binden fazla yardmc doçentin, bulunduu
kadrodan yukarya çkamadn görmezden gelmekte, çözüm konusunda istekli
davranmamaktadr.
Üniversitelerde gerçekletirilen uluslararas yaynlarn önemli bir ksm yardmc
doçentler tarafndan yaplmaktadr. Doçent
ve özellikle profesörleri yayn yapmaya
zorlayan önemli nedenler olmad için
yaynlar daha çok yardmc doçentler yapmaktadr. Uluslararas yaynlardaki baarya katk sunmaktan honut olan yardmc
doçentler, ÜDS’nin barikatlarna toslamaktan strap duymaktadrlar.
Öretim üyelerinin idari ve akademik
görevlendirmelerinde, maalarna esas olan
kadro derecesi ve ek göstergelerin belirlenmesinde akademik unvanlar belirleyici

olmaktadr. Akademik hayatta yeterlilii
belirleyen temel aama ise doktora derecesidir. Doktora derecesini ald hâlde ÜDS
engeli yüzünden yardmc doçentlikte ‘takl’ kalan akademisyenlerin eitimin kalitesine olumsuz bir etkisi yoktur. Ne var ki bu
taklma, yardmc doçentlerin özlük haklar
için çok büyük kayplara neden olmaktadr.
Yetitirdii örencileri kamuda 1. dereceye
kadar inebilirken, yardmc doçentlikte 3.
dereceden sonra ter verilmemesi ayrca
maduriyettir.

Sonuç ve Öneriler
Hâlen yürürlükte olan yönetmelikten
önceki mevzuat gerekçe gösteren Üniversiteleraras Kurul, ayn zamanda Farsça,
Rusça ve Çince dil snavndan 65 üstü alan
birçok akademisyene mahkeme kararlar
dorultusunda doçentlik unvann vermitir. YÖK’ün yeni yönetmelii ise, doçentlik
dili konusunda daha büyük esneklikler salamaktadr. Bu esneklii dikkate almayan
Üniversiteleraras Kurul’un son karar yönetmelie açkça aykrlk tekil etmektedir.
Madur yardmc doçentlerin bundan sonra
da açaca davalar emsal kararlara binaen
kazanlacaktr. Bu yüzden YÖK ve ÜAK,
yürürlükteki yönetmeliin ilgili hükümlerine uyarak ÜDS’de çeitlilik ve baraj konusunda yeni düzenlemeler yapmaldr.
Akademik yaamda yabanc dilin gereklilii kukusuz tartlmaz. Ancak bunun, tpk bilgisayar örenimi gibi içselletirilmesi gerekir. Yabanc dil, bilim insanlarnn önünde bir engel olmaktan çkarlp
onlar yabanc dil örenmeye özendirici bir
ödüle dönütürülmelidir. Günümüzde bilim
insanlarnn vazgeçilmez arac olan bilgisayar kullanm, kiilerin kendileri tarafndan
ihtiyaçlar dorultusunda öreniliyorsa,
yabanc dil de örenilecektir. Kald ki bu
snav geçemeyen pek çok öretim üyesi,
alanlarnda kendilerine lazm olacak çalmalar okuyup anlayacak düzeyde ngilizce
veya baka bir yabanc dil de bilmektedirler.
Yabanc dil bilme eksiklii, fakültelerde görevlendirilecek yabanc dil uzmanlarnn, akademisyenlerin yazdklar yaynlara yapacaklar dil desteiyle giderilebilir.
Dier yandan, masraarnn bir ksmnn
kendisi ve bir ksmnn da YÖK tarafndan
karlanmas salanarak akademisyenler
yabanc dil örenimi için en azndan 6 aylk bir süre için yurtdna gönderilebilir.
Gazi Üniversitesi kendi imkânlaryla bütün
yardmc doçentleri alt aylna yabanc
dil eitimi için ilgili ülkelere göndermek-

tedir. Bu i için harcanan zaman ve emek,
kukusuz yabanc dil için harcanan kitap,
krtasiye, kurs, masraarndan fazla deildir. Dil snav akademik yaamn banda,
lisansüstü eitim süreci içerisinde ve sadece bir defa yaplmaldr.
Hiçbir yardmc doçent yabanc dil
örenmeyi reddetmemektedir. Ancak, zahmetli ve masra bir i olan yabanc dil öretimi hususunda YÖK bugüne kadar hiçbir ekilde yardmc olmam, bu konuda
en ufak bir teebbüste bile bulunmamtr.
Yardmc doçentler üniversitelerde ders
yükünün büyük bir bölümünü sabrla ve
baaryla omuzlayan insanlardr; durmadan
dersten derse koarlar, koturulurlar. Çounluu orta snf ailelerden gelen, düz lise
mezunu, kolejde okumam bu insanlarn
dil konusundaki alt yaplar da çok zayftr ve bu sebeple ciddî bir destee ihtiyaç
duymaktadrlar. Bu maksatla üniversiteler
bünyesinde dil kurslar açlmaldr.
Snava, doçentlik snav öncesinde ve
kural olmamakla birlikte yardmc doçentlik srasnda girilmektedir. Snav, bilimsel
yayn izleme kaygsyla yaplmaktaysa;
yardmc doçentlik öncesinde yaplmas
daha uygundur. Bu snav ve kaygs nedeniyle, binlerce yardmc doçent parasal
kayba uramakta, yükseköretime kar
krgnlk yaamakta, motivasyonunu yitirmekte ve bilimsel üretimden dümektedir.
Akademisyenliin balangcnda yani doktora yeterlilik öncesi genel bir yabanc dil
bilgisi aranmaldr. Bilindii gibi doktora
öncesi ÜDS’nin baraj 55’tir, bu düzey tüm
akademik aamalarda geçerli baraj puan
olabilir. Yardmc doçentlikle doçentlik
arasnda bir dil baraj olmamaldr ya da 55
puan ölçü olmaldr.
Doçentlie bavuru için öncelikli kriterler olarak yabanc dil deil, kiinin çalmalar ve yaynlar esas alnmaldr. Yaynlar itibariyle profesörlüü çoktan hak
etmi yardmc doçentlerimiz vardr. Sadece yabanc dil engeli yüzünden doçentlie
bavurular kabul edilmemektedir. Kimisi
yapt çalmalar ile dünyaya adn duyurmutur. Master ve doktora örencisi yetitirmitir. Doktora örencisine danmanlk
yapmtr. Ama olaanüstü zorlatrlm
ÜDS snavyla önü tkanmtr.
Özetle yardmc doçentlikten sonra istenen dil baraj yeniden gözden geçirilmelidir. Kaldrlmal ya da baraj düürülmelidir.
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Üniversite
dari Personeli ve
Neden Eitim-Bir-Sen?

Ü

Göksel Baran*

niversitelerimiz, toplumun ortak varl
olarak, toplumun bütününü ilgilendiren bir faaliyet alanna sahiptir. Üniversitelerin akademik çalmasn destekleyici,
tamamlayc bir hizmeti üretmek bakmndan
idari personel de bu faaliyet alannn önemli bir
parçasdr. Üniversite idari personeli olarak üniversitelerin sorunlarnn tartld ve çözüm
önerilerinin dile getirildii bir platformda, kendi
paymza düeni yapmak adna tespitlerimizi ve
önerilerimizi siz deerli üniversite çalanlarna
sunmay görev bilmekteyiz.
Bilindii üzere yükseköretim çalanlar, idari
personel ve akademik personel olmak üzere iki
snfta istihdam edilmektedir. Bu yazda, konuya
idari personel açsndan bakmaya çalacaz.

dari personelin
maalarnn
yetersizliine
ilikin tespitler
raporlarda yer
almakta, sözlü
olarak dile
getirilmekte, ancak
bu sorunun çözümü
için bir çaba
gösterilmemektedir

Aslnda, ülkemizde hemen her alanda olduu
gibi üniversitelerde de çalma barn bozan,
çalanlarn motivasyonunu olumsuz etkileyen
sorunlar herkes tarafndan bilinmektedir. Sorunlarn çözülemeyiinin en önemli nedeni, yöneticilerin, yllardr artarak büyüyen sorunlar görmezden gelmeleri ve konuyu hep masann öteki
tarafndan deerlendirmeleridir Önyarglardan
uzaklap ortak akln rehberliinde geni bir katlmla çözüme ulamak her zaman mümkündür.
Üniversitelerde çalan idari personelin en önemli
sorunu, ücretlerinin yetersizliidir. Takdir edilen
ücret, mevcut ekonomik koullar çerçevesinde
çalann kendisini iine younlatrmasn salayacak refah düzeyini karlamaktan uzaktr.
Öncelikle, imdiye kadar bu konuda neler yapldna bir bakalm:

*

Eğitim-Bir-Sen Aydın
Adnan Menderes
Üniversitesi Temsilcisi
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YÖK’ün çalmalaryla üniversite çalanlarnn
mali haklarn iyiletirmek için 2000 ylnda 631
Sayl Kanun Hükmünde Kararname ile profesör

ve birinci derecedeki doçentlere iyiletirme yaplm, dier akademik personele ve 657 Sayl
Devlet Memurlar Kanunu’na tabi idari personele
de iyiletirme yaplabilmesi için gerekli düzenlemelerin yaplacana ilikin açklamalarda bulunulmu, ancak konu bir daha gündeme getirilmemitir. Bu yaklamn hayata geçirilmesi durumunda üniversite idari personeline, derecesine
göre yüzde 50’ye varan oranda iyiletirmeyle
üniversite ödenei verilmesi salanacakt.
Yine, önceki YÖK Bakan döneminde hazrlanan “Yükseköretim Kurulu Faaliyet Raporu
Özeti (9 Aralk 2003-9 Aralk 2007)”nde, öretim
elemanlarnn ücretlerinin iyiletirilmesi konusunun, TBMM’de yaplan Bütçe Plan Komisyonu
görümelerinde, toplantya katlan YÖK temsilcisi tarafndan her yl gündeme getirildii, ayrca
ilgili üst makamlara, YÖK Bakanl’nca sözlü
bavurularda bulunulduu, bu giriimlerin dnda; Yükseköretim Kurulu Bakanl tarafndan,
Milli Eitim Bakanl’na ve Babakanla yazl
olarak müracaat edildii ancak teebbüslerden bir
sonuç alnamad belirtilmektedir. Raporda hususen idari personelin ücretlerinin iyiletirilmesine yönelik bir giriimde bulunulduundan bahsedilmemekte, sadece bir tespit olarak “Gerçekte
sorun, yalnz akademik personelle snrl deildir.
Yükseköretim üst kurulular ve yükseköretim
kurumlarnda görev yapan idari personelin maalar da dier kamu kurum ve kurulularndaki
emsali personelin çok altnda bulunmakta, bu nedenle nitelikli idari personel temin etmekte güçlük çekilmektedir” denilmektedir.
YÖK tarafndan ubat 2007’de yaynlanan
‘Türkiye’nin Yükseköretim Stratejisi’ raporunda da, “dari personel maalar ve/veya ek ödemeler, birçok bakanlk ve dier kamu kurulularna kyasla çok düüktür. Bu da, nitelikli idari
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personeli yükseköretim kurumlarndan
kaçrmaya yol açmaktadr. Çünkü yükseköretim kurumlarnda gerekli kadrolar
sayca çok az, sunduu olanaklar açsndan da o derece yetersizdir. Bu durum iyi
eitim görmü, gelecek vaat eden adaylar
için çekici olmamaktadr. Özellikle idari
kadrolarda yönetici konumundaki personelin herhangi bir nedenle görevinden
ayrlmas halinde yerine atanacak yeterli düzeyde bir eleman bulmakta zorluk
çekilmektedir. Bu kadrolarda verimsiz
hale gelenlerin deitirilmesi de edeer
kadrolarn az olmas veya hiç olmamas
sebebiyle mümkün olmamakta, bu da ilerin aksamasna neden olmaktadr” eklinde tespitler ortaya konulmaktadr.
YÖK Bakan Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, göreve balad günlerde kendisine
ziyarette bulunan Genel Yönetim Kurulu
üyelerimize yakn çalma arkada olan
idari ve yardmc personelin maalarnn
çok düük olduundan bahisle, mevcut
maalarla yaam idame ettirmenin zorluuna vurgu yapmtr.

Sendika, üyelerinin çkarlarn düünür,
sorunlarnn çözümünü hedeer. Üyenin
snfna, mevkiine, eitim durumuna ve
cinsiyetine göre ayrm yapmaz. Sendikada her üyenin söz hakk vardr. Sendikal sfat tayan her üyenin konuma, sorunlar dile getirme, kamuoyu oluturma;
amir-memur ilikisi çerçevesine bireysel
olarak görüemedii amirlerle konular
müzakere etme imkân bulunmaktadr.
Üniversitelerin tamamna yaknnda rektörlerin idari personele randevu bile vermedii düünülecek olursa, sendikann ne demeye geldii
daha iyi anlalacaktr.
Sendika, üyelerinin
sorunlarn ve çözüme dair taleplerini
basn açklamalarnda, a ve broürlerde, TV ekranlarnda dile getirerek,
kurum
idarecilerine,
milletvekillerine, bakanlara, babakana tek tek anlatarak, sendikal talep olarak toplu görüme
masasna tayarak çözüm ister. Çözümün takipçisi olur. Sendikaya üye olan
bir çalan, adeta avukata vekâlet verir
gibi sorunlarnn çözümü için sendikaya
vekâlet vermi olur. Sendika onlar adna,
üye says orannda gürleen bir sesle çözüme yönelik faaliyette bulunur.

Görüldüü gibi, idari personelin maalarnn yetersizliine ilikin tespitler raporlarda yer almakta, sözlü olarak dile
getirilmekte, ancak bu sorunun çözümü
için bir çaba gösterilmemektedir. Bunda,
Yükseköretim Kurulu’nun ve üniversitelerin yöneticilerinin akademik kökenli
oluunun, söz hakknn ve kurum adna,
çalanlar adna talepte bulunma hakknn bu idareciler tarafndan kullanlmasnn büyük pay vardr. unu da özellikle
belirtmek gerekir ki, üniversitelerimizde
çalan akademik personelin maalar da
komik derecede düüktür. Ancak bu durum, idari personeli görmezden gelmeyi
hakl göstermez. Çünkü üniversitelerde
çalanlarn yarsn idari personel oluturmaktadr.

Yükseköretim çalanlarnn sorunlarnn çözümü için örgütlü olmalar ve sendikalarda aktif görev almalar bir zarurettir. Üniversitelerde idari personelin oy
hakk olmad gibi söz hakk da yoktur.
Söz hakk için örgütlülük arttr. Çözüme
ulamak içinse, tüm üniversite çalanlarnn temsilde samimiyeti ortaya koyan
Eitim-Bir-Sen çats altnda örgütlenmeleri gerekmektedir.

Peki, bizim sesimizi kim duyuracak.
Yüzümüze, “Sizi de düünüyoruz, sizin
için de konuacaz, söylediklerinizi her
frsatta dile getireceiz” sözünü verdikten sonra kendi sorunlarnn çözümüne
younlap bizleri unutmayacak kurum,
kurulu veya idareci kim olabilir. Bu
aamada sendika devreye girmektedir.

“Neden Eitim Bir-Sen?” derseniz;
Eitim-Bir-Sen, kamu çalanlarnn en
çok tercih ettii ‘Yetkili Konfederasyon’
Memur-Sen’in bir parçasdr. Eitim-BirSen, Milli Eitim Bakanl’nda en çok
üyeye sahip sendikadr. Eitim-Bir-Sen,
17 üniversitede yetkili sendikadr. Bilindii gibi YÖK’te yetkili sendika yoktur.

Her üniversitenin yetkili sendikas, o üniversitede en çok üyeye sahip olan sendikadr.
Eitim-Bir-Sen; güçlü olann hakl deil,
hakl olann güçlü olmasn savunan bir
sendikadr. Düünce ve inanç özgürlüünü, birey hakkn, teebbüs hürriyetini
savunur. Eitim-Bir-Sen, temel iktisadi
ve sosyal kararlarn, siyaset dnda ve
siyaset üstü güçlerin etkisiyle deil, bireylerin ve sivil toplum örgütlerinin etkinliiyle alnmas gerektiine inanr ve savunur. Memurlarn
sefaletinin gerisinde yatann, devlete totaliter bir
karakter giydirerek
kendi hegemonyalarn sosyo-kültürel
hegemonya ile destekleyip, egemenliklerini ebediletirmek
istemelerinden kaynaklandn bilir ve bununla mücadele eder.
Eitim-Bir-Sen’in sadece ücret
sendikacl yapmad, ülkenin tüm
sorunlarn ele alan farkl yapya sahip
bir sendika olduu, bugüne kadar ortaya
koyduu çalmalardan da anlalaca üzere, ortadadr. Bu nedenle çökmü
ve felç olmu bulunan eitim sisteminde gerçek anlamda reform yaplmasna
katkda bulunmak için, insan haklar,
bireysel özgürlükler, düünce ve düünceyi ifade etme hürriyeti için, devlet
anlaymzn kutsallktan ve tabulardan
arndrlmasna katkda bulunmak için,
toplumsal bütünlüün salanmas için,
çalanlar arasndaki ücret dengesizliinin giderilmesi ve yaanabilir bir ücret
için, emein gasp edilmemesi, hak ve
hukukun çinenmemesi için, refah paynn hakça dalmnn salanmas için;
kavga yerine uzlama, çatma ve iddet
yerine hogörü ve kardelik için; faist
ve totaliter rejimlerde uygulanabilecek
antidemokratik yaplanmalara hayr demek için; hukukun üstünlüünün gerçek
anlamda salanabilmesi ve hukuk devleti
normlarnn ülkemizde hâkim klnabilmesi için, güçlü bir sivil toplum örgütü
için Eitim Bir-Sen diyoruz.
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Bayburt
Üniversitesi,
liberal eitimde,
aratrmada ve
hizmette dünyaca
tannm toplum
üniversitelerinden
biri olmay
hedeemitir

Bayburt Üniversitesi
28/3/1983 tarihli ve 2809 Sayl Yükseköretim Kurumlar Tekilât Kanunu’na, ‘5765 Sayl
Yükseköretim Kurumlar Tekilat Kanununda
ve Yüksek Öretim Kurumlar Öretim Elemanlarnn Kadrolar Hakknda Kanun Hükmünde
Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakknda
Kanun Hükmünde Kararnameye ekli Cetvellerde
Deiiklik Yaplmasna Dair Kanunla Ek Madde
97’ ile Bayburt’ta Bayburt Üniversitesi adyla
yeni bir üniversite kurulmutur.
Bayburt Üniversitesi bünyesinde; Rektörlüe
bal olarak yeni kurulan ktisadî ve darî Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Atatürk
Üniversitesi Rektörlüü’ne bal iken ad ve balants deitirilerek oluturulan ve Rektörlüe
balanan Bayburt Eitim Fakültesi ile yine ayn
ekilde Atatürk Üniversitesi Rektörlüü’ne bal
iken ad ve balants deitirilerek oluturulan
ve Rektörlüe balanan Bayburt Meslek Yüksekokulu ile Bayburt Salk Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu ve Rektörlüe bal olarak yeni ku-

rulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri
Enstitüsü’nden olumaktadr.
Misyon
Bayburt Üniversitesi’nin görevi; yalnzca örencilerini bilgi üreten, paylaan, toplumun yararna sunan sorumlu bir yaama birer önder olarak
hazrlamak deil, ayn zamanda kaliteli eitim,
aratrma ve hizmet programlar yoluyla bölge ve
ülke insannn sosyal, kültürel ve ekonomik koullarn gelitirmektir.
Vizyon
Bayburt Üniversitesi, liberal eitimde, aratrmada ve hizmette dünyaca tannm bir toplum
üniversitelerinden ve/veya enstitülerinden biri olmay, örencilerinin örenimi ve kiisel geliimi
için ender frsatlar salamay, bölge ve ülke insannn hayat kalitesini gelitirme sorumluluunda
birlemi bir akademik topluu ve örenci merkezli aratrmann adresi olmay hedeemitir.
Fiziki Geliimi
Bayburt’ta ilk olarak 1990 ylnda Meslek
Yüksek Okulu kurulmu ve 1992 ylnda aktif
olarak eitim-öretime balamtr. 2002 ylnda
ise Eitim Fakültesi kurulmu ve bu fakülte de
2003 ylnda eitim-öretime balamtr. 2008
yl da dahil olmak üzere Eitim Fakültesi ve
Meslek Yüksekokulu’nun kendine ait bir binas
bulunmamakta iken; Bayburt Üniversitemiz için
2008 – 2009 ylnda oluturulan yerleke içerisinde Eitim Fakültesi binas, ktisadi dari Bilimler
Fakültesi Binas, Mühendislik Fakültesi Binas,
dari Bina ve Rektörlük binas kazandrlmtr.
Binalarn bir ksm tamamlanm bir ksmnda ise
tadilat çalmalar sürmektedir.
Üniversitede 15.09.2008 tarihi itibariyle 25
akademik personel, 10 idari personel olmak üze-
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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 edilmitir.
Akademik ve idari personelde yüzde 194’lük bir art salanmtr. 2010
ylnda bu art orannn yüzde 502’lere
çkmas hedeenmektedir.
2009 Mali ylnda üniversiteye
11.000.000 TL ödenek tahsis edilmitir.
Bu ödenein 5.500.000 TL’lik ksm yatrm ödenekleri, geriye kalan ise personel ve cari giderler için kullanlacaktr.
Yatrm ödeneklerinin 2.500.000 TL’lik
ksm artl ödenek olup bu konuda DPT
ile görümeler yaplarak ödenein kullanlabilir hale getirilmesi salanmtr.
e-üniversite vizyonu balamnda
teknik donanm ve altyapnn kurulumu
için üniversite bütçesinde ödenek bulunmamasna ramen, bütçe içerisinden
yaplan ödenek aktarmalar ile kaynak
salanarak çalmalar balatlmtr.
Üniversitede 22.07.2009 tarihi itibari
ile toplam 1364 örenci bulunmaktadr.
2009-2010 eitim-öretim yl içinde
açlan programlarla üniversiteye katlacak örenci says 1650 olarak planlanmakta ve böylece toplam örenci saysnn 3014 olmas beklenmektedir.
Bayburt Üniversitesi, hem örencisine hem de ile sosyal donat kazandrlmas konusunda projeler hazrlam, bu
projeler DPT tarafndan kabul görerek
uygulama aamasna getirilmitir.
Üniversite, örencilerin geliimlerine katkda bulunarak onlar gelecein
lideri olmaya hazrlamakla birlikte, halk
ile bütünlemesini de salayacaktr.
Üniversitenin örencisini kampüs ve ehir içerisinde bulunduracak
e-üniversite projesi kapsamnda,
1. Akll Kart Projesi
2. Elektronik Kütüphane
3. Video Konferans Sistemi

4. Dinamik Web Sayfas ve Kullanc
Servisleri
5. Örenci ve Personel Otomasyonlar projeleri 2009-2010 eitim-öretim
ylnda faaliyete geçirilecektir.

Üniversitede baarlan ilkler
• lk web sayfas tasarm,
• lk Misyon ve Vizyon tanmlamas,
• lk uluslar aras
yayn ve literatüre
dahil olma,
• lk akademik
ibirlii çerçevesinde A.B.D’ ye
doktora örencisi
gönderme,
• Nitelikli yayna sahip öretim üyelerini bünyesinde barndrma.

Bölümsüz Üniversite Modeli
Bayburt Üniversitesi, Bölümsüz
Üniversite Modeli ile örenci alacak.
Bu sistemde örenciler, üniversite giri
sonucuna göre tercih yaparken bölüm
deil, program gruplar baznda seçim
yapyor. lk yl örencilerin tümü Temel

Gelitirme Program kapsamnda aldklar üniversite dersleri ile, aralarndaki
eitim farkllklarn giderip, eit düzeye
geliyor. Fakülteye yerletirilen örenci, öretim üyelerinin danmanlnda
ilk iki yl süresince lisans programlarndan farkl dersler seçerek tüm lisans
programlarn detayl biçimde tanma
frsatna kavuuyor. Örenci, ikinci snf
sonunda herhangi bir snava
girmeden kendi diploma alann belirliyor.
Böylece
örenci
kendi yetenek ve
ilgi alanlarn kefederek, okumak
istedii alan seçiyor.
Rektör Prof. Dr.
Murat Mollamahmutolu’nun sistemle ilgili
görüleri öyle:
“YÖK’le ortaklaa bu karar aldk.
Bir dalda ylm öretim üyesini, eksik olan bilim dallarnda da kullanmak
iimize geldi. Bir dalda ylma oluyor.
Birinci snfta özellikle inaat, makina,
kimya, endüstri mühendislii gibi dallarda ortak dersler yüzde 90 civarnda.
Sonra eilimine göre istedii mühendislik alanna geçecek.”
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‘Tedavi Katlm Pay’
Konusunda Dantay’da
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onfederasyonumuz Memur-Sen, kamu görevlilerini, saln korumak-salk giderini
artrmamak arasnda tercih yapmaya zorlayan
“tedavi katlm pay”nn iptali istemiyle Dantay’da
dava açt.

Tedavi Katlm
Paynn
Uygulanmas
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durdurulmas
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dayanan
oluturan 178
sayl KHK’nn
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Mahkemesi’ne
iptal davas
bavurusunda
bulunulmas
istemleriyle
Dantay’a
bavurduk
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Memur-Sen Konfederasyonumuz, kamu görevlilerinin snrl bütçelerinden daha fazla salk gideri
yapmasna neden olacak 18/09/2009 tarihli ve 27353
sayl Resmi Gazete’de yaymlanan 12. Sra No’lu
‘Tedavi Katlm Paynn Uygulanmas Hakknda
Tebli’in yürütmesinin durdurulmas ve iptali ile tebliin dayanan oluturan 178 sayl KHK’nn geçici
8 ve 9. maddesinin Anayasa’ya aykr olduu iddiasyla Anayasa Mahkemesi’ne iptal davas bavurusunda bulunulmas istemleriyle Dantay’a bavurdu.
2009 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 28.
maddesindeki düzenlemeyle, hekim ve di hekimi
muayeneleri dahil olmak üzere kamu görevlilerinden
katlm pay alnmas uygulamas hayata geçirilmitir. Tedavi katlm payna ilikin usul ve esaslar belirlemek üzere Maliye Bakanl’nca yaymlanan ve
-birinci basamak salk kurulularndaki muayeneler
için katlm pay alnmamak kaydyla- 3, 4, 6 ve 10
TL tutarnda katlm pay alnmasnn öngörüldüü 7
Sra No’lu Tebli hakknda Dantay 10. Dairesi’nce,
kamu görevlilerinden tedavi katlm pay alnmasn
öngören üst hukuk normu bulunmamas ve özel salk
kurulular ile resmi salk kurumlar için farkl katlm pay miktarlarnn belirlenmesini hakl gösterecek
bir gerekçenin ortaya konamamas gibi gerekçelerle
yürütmenin durdurulmas karar verilmiti.
Konfederasyonumuz Memur-Sen, ‘Tedavi Katlm Paynn Uygulanmas Hakknda Tebli’in yürütmesinin durdurulmas ve iptali ile tebliin dayanan
oluturan 178 Sayl KHK’nn Geçici 8 ve 9. maddesinin Anayasa’ya aykr olduu iddiasyla Anayasa
Mahkemesi’ne iptal davas bavurusunda bulunulmas istemleriyle Dantay’a yapt bavurusunda,
“Dantay’n mezkur karar gereince vazgeçilmesi gereken katlm pay uygulamas, 178 Sayl
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Maliye Bakanl’nn Tekilat ve Görevleri Hakknda
KHK’ye 5197 Sayl Kanun’la eklenen geçici 8’nci
ve 9’uncu maddelere dayal olarak 18/09/2009 tarihli
ve 27353 sayl Resmi Gazete’de yaymlanan 12. Sra
No’lu ‘Tedavi Katlm Paynn Uygulanmas Hakknda Tebli’le kanuni dayana deimek ve katlm
pay tutarlar arttrlmak suretiyle devam ettirilmek
istenmektedir.
12 Sra No’lu Teblile,
-Birinci basamak salk kurumlarndaki muayenelerde de 2 TL tutarnda tedavi katlm pay alnmas
öngörülmü,
-Daha önce 3, 4, 6 ve 10 TL tutarndaki tedavi katlm pay tutarlar, 8 ve 15 TL’ye yükseltilmi,
-Muayene sonrasnda reçete yazlmamas veya
reçetede belirtilen ilaçlarn temini için eczaneye bavurulmamas durumunda birinci basamak salk kurulularna bavuruda katlm pay tahsil edilmemesi,
ikinci ve üçüncü basamak salk kurulular ile özel
salk kurulularna bavurularda alnacak katlm paynn 3 TL eksik tahsil edilecei hüküm altna alnmak
suretiyle reçete tanzim ve ilaç temin katlm pay gibi
gizli katlm pay uygulamalar hayata geçirilmitir.

Eitim-Bir-Sen Üniversite Kasm 2009

n oluturan 178 Sayl KHK’nin Geçici
8’inci ve 9’uncu maddesinin Anayasa’nn
73’üncü maddesine aykr olduu iddiasyla
iptalleri istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne
iptal davas bavurusunda bulunulmasna
karar verilmesi istemleriyle Dantay’da
dava açt.

Katlm pay uygulamas, kamu görevlilerinin salk giderlerinin artmasn ve snrl düzeydeki maalarndan bu çerçevede
kesinti yaplmasn engellemek amacyla
hastalklarnda salk kurumlarna bavurmamalarn ve muayene katlm pay ödemeyi gözönüne alarak salk kurumlarna
bavuranlarn ise daha az katlm pay ödemek amacyla tedavileri için kullanmalar
gereken ilaçlar temin etmeme seçeneini
dayatmaktadr. Dier taraftan, katlm pay
tutarlar da özellikle alt ve orta düzey maa
grubunda yer alan kamu görevlileri açsndan karlanmas zor ve sürekli nitelikte bir
gider kalemi oluturmaktadr.
Saln korunmas ile salk giderinin
arttrlmamas konusunda kamu görevlilerini tercihte bulunmaya zorlayan hükümler içermesi, kamu görevlilerine katlm
pay ödeme zorunluluu getirmesi, katlm

pay tutarlarnn kamu görevlileri arasndaki maa ve ücret farkllklarn dikkate
almadan maktu nitelikte ve oldukça yüksek belirlenmesi, en fazla iki çocuk için
çocuk yardm yaplrken, katlm paynn
bakmakla yükümlü olunan bütün aile fertleri için ödenmesi gibi esasa ilikin aykrlklar yannda katlm pay uygulamasna
ilikin Tebli, mali yükümlülüklerle ilgili
düzenlemelerin Bakanlar Kurulu tarafndan yürürlüe konulmasna ilikin Anayasal zorunluluk yönüyle ekil yönünden de
hukuka aykrdr” görüüne yer vererek,
kamu görevlilerini gerek salklarn korumak gerekse snrl düzeydeki gelirlerinden öngörülemeyecek tutarda katlm pay
ödemek zorunda kalmak yönlerinden madur edecek 12 Sra No’lu ‘Tedavi Katlm
Paynn Uygulanmas Hakknda Tebli’in
öncelikle yürütmesinin durdurulmasna ve
dava sonunda iptaline ve Tebli’in dayana-

“Düzenlemenin ‘insan’ kavramyla ve
‘sosyal devlet’ algsyla örtümeyen bu
yönü daha ayrntl deerlendirildiinde,
daval idarenin tedavi katlm pay alnmasyla yetinmeksizin kamu görevlilerinin
tedavileri için gereken ilaçlar temin etmelerini de engellemek amacnda olduu
görülmektedir” ifadelerine yer verilen dava
dilekçesinde, “Gerçekten de, maddenin içeriinde; tedavi katlm pay 2, 8 ve 15 TL
olarak öngörülmekle birlikte ilaçlarn temin
edilmemesi halinde veya tedavi için reçete
düzenlenmemesi halinde birinci basamak
salk kurulularna bavuranlardan katlm
pay alnmamas, ikinci ve üçüncü basamak
salk kurulularna bavuranlardan 8 TL
yerine 5 TL alnmas, özel salk kurulularna bavuranlardan 15 TL yerine 12 TL
katlm paynn alnmasnn öngörülmü
olmas göstermektedir ki, esasen tedavi katlm pay yannda kamu görevlilerinden reçete yazm katk pay ya da ilaç temin katk pay da alnmaktadr. Söz konusu katk
paylarnn alndn gizlemek için bulunan
yöntem ise, reçete yazlmamas durumunda
veya reçete yazlmasna karn yazlan ilaçlarn temin edilmemesi durumunda katlm
paynn hiç alnmamas ya da 3 TL indirimli olarak alnmasdr. Daha açk bir ifadeyle, düzenleme, tedavi katlm pay dnda
ismi açkça zikredilmeyen baka katlm
pay uygulamalarnn da hayata geçirilmesi
sonucunu dourmutur” tespitlerine de yer
verildi.

“Bu Çelikiyi Anlayla Karlamamz
ve Kabul Etmemizi Beklemesinler”
Konuyla ilgili açklama yapan Genel Bakanmz Ahmet Gündodu, “2009 toplu görümelerinde,
2010 yl için kamu görevlilerinin aylk ve ücretlerine yüzde 2.5+2.5 orannda art yaplmasn teklif
eden ve Uzlatrma Kurulu’nun yüzde 4+4 önerisini de müzakere etmekten kaçnan hükümet, kamu görevlilerinden tedavi katlm pay uygulamasn, katlm pay tutarlarnda yüzde 33 ila yüzde 150 arasnda
deien oranlarda art yaparak devam ettiriyor. Bu çelikiyi anlayla karlamamz ve kabul etmemizi
beklemesinler” dedi.
Tedavi katlm paylarnn 3, 4, 6 ve 10 TL’den 8 ve 15 TL’ye yükseltildiini ifade eden Gündodu, “Hükümet toplu görümede
teklif ettii yüzde 5’lik artn büyük bir bölümünü katlm payyla kamu görevlilerinden tahsil etmek amacn ortaya koymutur. Bata
üyelerimiz olmak üzere kamu görevlilerinin salk hizmetlerinden ücret ödemeden yararlanmasn salamay amaçladmz bu davann
lehimize sonuçlanacana inanyoruz. Maliye Bakanl, elini kamu görevlilerinin cebinden çekmeli; elini cebimize atmak konusunda
srarc olacaksa, cebimizdekini almay deil, cebimizdekini çoaltmay salayacak projeler gelitirmelidir” eklinde konutu.
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Ek Ödemesi Kesilen
Yurt-Kur Personeli
çin 12/C Maddesinin
ptalini stedik

Y

üksek Örenim Kredi ve Yurtlar Kurumu zmir Bölge
Müdürlüü’nde görev yapan bir üyemizin aylktan kesme
cezas almas nedeniyle ek ödemesinin kesilmesi konusunu
yargya tadk.
Yüksek Örenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun 657 Sayl Devlet Memurlar Kanununa Tabi Personeline 5102 Sayl Kanununa Göre Yaplacak Ek Ödemeye likin Usul ve Esaslar’n 12/c maddesinde yer
alan, “Aylktan kesme cezas alan personele alt ay ek ödeme verilmez”
ibaresinin öncelikle yürütmesinin durdurulmas ve devamnda iptali ve
üyemizin ödemek zorunda kald ek ödeme tutarnn, ödemeyi yapm olduu tarihten itibaren ileyecek yasal faiziyle birlikte tarafna
ödenmesine karar verilmesi talebiyle Dantay nezdinde dava açtk.
Ayn usul ve esaslarn 12/a ve b maddelerinin, “Disiplin cezas alanlara ayrca bir de aylktan kesme cezas nitelii tayan ekilde belli
bir süre ek ödemeden yararlandrmama yoluna gidilmesinde hukuka
uygunluk olmad” gerekçesiyle yürütmesi durdurulmu olup, aylktan kesme cezasna ilikin 12/c maddesinin iptaline kar açtmz da-
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Yetkili Olduumuz
Üniversitelerde Kurum dari Kurulu
Toplantlar Yaplyor

4

688 Sayl Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu’nun 22. maddesi
gereince, kamu görevlilerinin iyeri çalma koullarnn iyiletirilmesi
ve kanunlarn kamu görevlilerine eit
uygulanmas konularnda görü bildirerek çalma raporu hazrlanmasnn salanmas amacyla gerçekletirilen Kurum
dari Kurulu toplantlar her yl Nisan ve
Ekim aylarnda yaplmaktadr. Kurum
dari Kurullar, kanunla öngörülen amaçlarn gerçekletirmek için en az iki veya
daha fazla iveren vekili ile kurumda en
çok üyeye sahip sendikann ayn saydaki
temsilcilerinden oluur. Bu sene gerçekletirilen Kurum dari Kurulu toplantlarna 17 üniversitede yetkili sendika olarak Eitim-Bir-Sen katlmaktadr.
Üniversitelerde gerçekletirilen Ku34

rum dari Kurulu toplantlarnda, üniversite çalanlarn temsilen sendika temsilcilerimiz görev almaktadr.
Üniversiteler bünyesinde görevli tüm
akademik ve idari personelin sosyal, mali
ve özlük haklarnn evrensel insan haklar standardna uygun bir ekilde düzenlenmesi, çalma hayatndaki sorunlarn
giderilmesi amacyla çalanlarn talepleri ubelerimiz tarafndan rapor haline
getirilmitir.
Üniversitelerde
yaplan/yaplacak
Kurum dari Kurulu toplantlarnda,
özellikle kamu görevlilerine, usulüne
aykr verilen disiplin cezalar, görevde
yükselme ve unvan deiiklii snavlar,
üniversite personelinin görevleri dnda
çaltrlmamalar, yurtiçi/yurtd yolluk

ödemeleri, döner sermayeden pay alamayan personele pay verilmesi, fazla mesai
ücretleri, üniversite hastanelerinden faydalanlmasnn geniletilmesi, üniversitelerin sosyal imkanlarnn arttrlmas gibi
konularda somut gelimelerin salanabilmesi için taleplerimizi ortaya koyduk.
Türkiye genelinde toplam 17 üniversitede gerçekletirilecek olan Kurum
dari Kurulu Toplants neticesinde çalma barnn salanmas ve daha huzurlu
bir çalan kitlesinin oluturulmas için
ortaya konulacak çalma raporu dorultusunda çözümlerin hayata geçirilmesi,
sendikamz tarafndan takip edilecek ve
her aamada çözüme ulalmasn salamak amacyla çalanlarn görüleri
kamu ivereni ile paylalacaktr.
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50/d Maddesine Tabi Aratrma Görevlilerinin
33/a’ya Geçileri Salanmaldr

A

kademik hayatn en önemli
unsurlarndan olan ve öretim eleman saysnn önemli
bir bölümünü tekil eden aratrma görevlilerinin kadro garantisinin olmamas, en önemli sorunlarnn banda
yer almaktadr. 2547 Sayl Kanun’un
50/d maddesine göre istihdam edilen
aratrma görevlilerinin, lisansüstü
eitimlerini baar ile tamamlamalarnn ardndan Kanun’un 33/a maddesi
gereince atamalar yaplmayarak, görevlerine son verilmektedir. Bu durum
onlar büyük ölçüde madur etmekte;
emein ve gayretin boa gitmesine,
aratrma görevlisi saynn sürekli olarak dümesine, dolaysyla istikrarszla neden olmaktadr.
Üniversiteler, 2547 Sayl Kanun’un
50/d maddesine göre istihdam edilen
aratrma görevlilerini, lisansüstü eitimlerini baar ile tamamlamalarnn
ardndan veya eitimlerinin bitmesine
yakn bir tarihte 2547 Sayl Kanun’un
33/a maddesi uyarnca görevlendirmekteydiler.
Yükseköretim Yürütme Kurulu, 31 Temmuz 2008 tarihli Resmi
Gazete’de yaymlanarak yürürlüe
giren, “Öretim Üyesi Dndaki Öretim Eleman Kadrolarna Naklen
veya Açktan Yaplacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Snav ile Giri Snavlarna likin Usul ve Esaslar
Hakknda Yönetmelik” hükümlerinin
uygulanmasnda çkabilecek sorunlar
gidermek amacyla 26.11.2008 tarih ve
28 sayl karar alm ve bu kararn 7.
maddesiyle, “Bir fakülte, yüksekokul
veya meslek yüksekokulu bünyesinde
bir anabilim dalnda 2547 sayl Kanu-

nun 50/d maddesine göre istihdam edilen aratrma görevlisinin 33/a maddesi
hükümlerine göre istihdam edilebilmesi için 31 Temmuz 2008 tarihli Resmi
Gazete’de yaymlanan Yönetmelikteki
usul ve esaslara göre atamasnn yeniden yaplmasnn art olduuna” karar
vermitir.
Bu kararn üniversitelerde uygulanmaya balamasyla, 50/d maddesine göre istihdam edilen ve lisansüstü
eitimini tamamlayan aratrma görevlilerinin 2547 Sayl Kanun’un 33/a
maddesi uyarnca görevlendirilmelerine son verilmitir. Bu kararla, lisansüstü eitimlerini baaryla tamamlam,
gerekli deneyim ve yeterlilie sahip,
bilimsel çalmalaryla akademik alanda hizmet vermeye hazr, ülkemizin
sorgulayan, eletiren, alternatif kirler
üretebilen genç beyinleri olan aratrma görevlilerinin, aratrma görevlisi
kadrolarnda çalmalar hukuka aykr
bir ekilde engellenmi, kamu hizme-

tinde süreklilik esas olmasna ramen,
bu uygulamayla 50/d maddesine göre
istihdam edilen aratrma görevlileri
madur edilmitir.
Yapm olduklar çalmalar, emek
ve çabalarna ramen i akitleri tek
tara olarak feshedilmesi nedeniyle
aratrma görevlilerini madur eden bu
uygulamaya son verilerek, 2547 Sayl
Kanun’un 50/d maddesi kapsamnda
istihdam edilen aratrma görevlilerinin hiçbir art aranmakszn 2547
Sayl YÖK Kanun’un 33/a maddesine göre atamalarnn salanmas konusunda gerekli düzenlemenin biran
evvel yaplmas gerekmektedir. 50/d
maddesine göre istihdam edilen aratrma görevlilerinin maduriyetlerinin
giderilmesi için konuyu Konfederasyonumuz Memur-Sen toplu görüme
masasna tamtr.
Maduriyetlerin giderilmesi için
konunun takipçisi olacaz.
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Gelitirme Ödeneinin dari
Personele de Verilmesini stiyoruz

dari personele
yaplan
ayrmcla
son verilerek,
Anayasa’nn
eitlik ve adalet
ilkelerine, hukuk
devleti ilkesine
ve çalma
bar ilkesine
uygun olarak,
yükseköretim
kurumlarnda
görev yapan
idari personele
de gelitirme
ödenei verilmesi
yönünde
düzenleme
yaplmas
gerekmektedir
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19.04.2005 tarih ve 25791 sayl Resmi Gazete’de yaymlanarak yürürlüe giren
2005/8681 sayl Bakanlar Kurulu Karar’nn 1.
maddesinde, “Dier yükseköretim kurumlarna
göre sosyo-ekonomik açdan daha az gelimi
yerlerde öretim yapan ve/veya yeterli sayda öretim eleman salanamayan yükseköretim kurumlarnda görevli öretim elemanlarna; almakta olduklar aylk gösterge ve ek gösterge toplamnn memur aylk katsays ile çarpm suretiyle
hesaplanacak tutara, ekli cetvelde yükseköretim
kurumlarnn bulunduu yerleim yerlerine göre
belirlenen oranlarn uygulanmas sonucu bulunacak miktarda gelitirme ödenei ödenir. Bu
ödenek, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve
kesintiye tabi tutulmaz.”
2. maddesinde, “Gelitirme ödenei;
a)Bu ödenein verilmesi öngörülen yerlerdeki
yükseköretim kurumlarna ait öretim eleman
kadrosuna atanarak, atand yükseköretim kurumunda ilen çalanlara,
b)2547 Sayl Yükseköretim Kanunu’nun
35’inci maddesi ve 40’nc maddesinin (b) fkras
ile 41’inci maddesi uyarnca dier yükseköretim
kurumlarnda görevlendirilenlere,
c)Kadrosu baka bir yükseköretim kurumunda olmakla birlikte, gelitirme ödenei verilmesi
öngörülen yerlerdeki yükseköretim kurumlarna
rektör veya dekan olarak usulüne uygun ekilde
atananlara, görevin yapld yükseköretim kurumlarnn bulunduu yerler için bu Karara ekli
cetvelde öngörülen oranlar üzerinden ilen görev
yaptklar sürece ödenir.
2547 Sayl Kanun’un 40’nc maddesinin (a)
fkrasna dayanlarak yükseköretim kurumlarnda ders vermek üzere görevlendirilen öretim elemanlarna, kadrolarnn yer ald yükseköretim
kurumunun bulunduu yerler için ekli cetvelde
öngörülen oranlar üzerinden gelitirme ödenei
ödenir. Bu Karara ekli cetvelde gelitirme ödenei ödenmesi öngörülen yerlerde yeni kurulan
yükseköretim kurumlarnn ilen eitim-öretim
faaliyetine balamam olmas durumunda bu

yerlerdeki yükseköretim kurumlar için belirlenmi gelitirme ödenei, söz konusu yükseköretim kurumlarnn eitim-öretime balamas
konusunda Yükseköretim Kurulu Bakanl
tarafndan izin verilmi olmas kaydyla ve ilen
eitim-öretime balanncaya kadar sadece rektör, dekan, yüksekokul müdürü, enstitü müdürü
ve konservatuar müdürü olarak atanm öretim
elemanlarna ödenir” hükmü yer almaktadr.
19.04.2005 tarih ve 25791 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüe giren 2005/8681
sayl Bakanlar Kurulu Karar’nda idari personele
gelitirme ödenei verileceine ilikin bir düzenlemeye yer verilmemitir. Gelitirme ödenei,
dier yükseköretim kurumlarna göre sosyoekonomik açdan daha az gelimi yerlerde öretim yapan ve/veya yeterli sayda öretim eleman
salanamayan yükseköretim kurumlarna görevli öretim elemanlarna tevik amaçl verilen
bir ödenektir. Ancak bilinmelidir ki, bu durumda
olan yükseköretim kurumlarnda sadece öretim elemanlar deil, idari personel de görev yapmaktadr. Onlar da öretim elemanlaryla ayn
artlarda hizmet vermekte ve onlarla ayn çabay
göstermektedir. Bu kurumlar; rektörüyle, dekanyla, yüksekokul müdürüyle, enstitü müdürüyle,
öretim elemanlaryla ve idari personeliyle bir
bütündür. dari personelin bu ekilde ayrmcla
maruz kalmas i huzuru ve çalma verimini de
olumsuz etkilemektedir.
Bu nedenle; idari personele yaplan ayrmcla son verilerek, Anayasa’nn eitlik ve adalet
ilkelerine, hukuk devleti ilkesine ve çalma bar ilkesine uygun olarak, yükseköretim kurumlarnda görev yapan idari personele de gelitirme
ödenei verilmesi yönünde düzenleme yaplmas
gerekmektedir. Gelitirme ödeneinin idari personele verilmesi için, konuyu toplu görüme masasna tadmz gibi, YÖK’e de ilettik. EitimBir-Sen olarak, sonuç alncaya kadar mücadelemizi sürdüreceiz.
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Eitim-Bir-Sen Stratejik
Aratrmalar Merkezi ve
Faaliyetleri

S

endikamzn kuruluunun 17. ylnda, Genel
Merkez bünyesinde 5 Temmuz 2009 tarihinde
Eitim-Bir-Sen Stratejik Aratrmalar Merkezi (EBSAM) kurularak bilimsel çalmalarna balam bulunmaktadr.

Sendikamzn
kuruluunun
17. ylnda,
Genel Merkez
bünyesinde 5
Temmuz 2009
tarihinde EitimBir-Sen Stratejik
Aratrmalar
Merkezi (EBSAM)
kurularak bilimsel
çalmalarna
balam
bulunmaktadr.
EBSAM, eitim
çalanlarnn
sosyal ve kültürel
içerikli sorunlar
ile güncel
aratrmalara
imza atmaktadr

EBSAM, sendikamzn faaliyetleri, politikalar,
uygulamalar ve stratejik hedeeri dorultusunda
gerekli olan bilgi ve veriyi toplayarak, analizlerini
yapp, ortaya çkan bulgular nda stratejik çkarmlar ve çözümlemeler üretmekte, eitim çalanlarnn ve eitimin sorunlar, sosyal ve kültürel içerikli
konular ile güncel konulara yönelik aratrmalarla
da önemli hizmetlere imza atmaktadr. Faaliyetlerinin balcalar;
•Web sitemizde anketler uygulanmas,
•Sendikann ihtiyaçlarna yönelik her türlü istatistiksel verilerin toplanmas, deerlendirilmesi ve
yorumlanmas,
•Eitim çalanlarnn ve eitimin sorunlarn belirlemeye yönelik aratrma konularnn planlanmas,

•Belirlenen bu aratrma konularnn uzmanlk
gerektirenlerde akademisyen danman hocalar eliinde projelendirip uygulamaya geçirilmesi,
•Gündem konularla ilgili aratrma projeleri hazrlayp uygulamaya konulmas,
•Sendikamz yöneticilerinin, çalanlarnn ve
üyelerinin belirli dönemler halinde ihtiyaçlarn,
memnuniyetlerini, sorunlarn, beklentilerini ve önerilerini belirlemeye yönelik aratrmalar yaplmas,
•Eitim çalanlarnn geçim standardnn her ay
belirlenmesi,
•Stratejik Yönetim çalmalarnn balatlmas ve
gelecek yllara yönelik stratejik planlamann oluturulmas ve uygulanmas,
•Sendikamz için Kalite Yönetim Sistemi (ISO
9001:2000) Kalite Belgesi alma çalmalarnn balatlmas.

EBSAM’n imdiye Kadar Yapm
Olduu Çalmalar
1. Yeni Öretim Programlarnn
Uygulanmasnn Deerlendirilmesi Aratrmas
-ubat 2009
Web sitemizde yaplan bu aratrmaya Türkiye
genelinden 1652 öretmenin katlmyla gerçeklemitir. Öretmenler, Yeni Öretim Programlarnn
Uygulanmas sonucunda, uygulamann nasl bir etki
oluturduunu ve sonuçlarnn nasl olduunu deerlendirmilerdir.
2. Yabanc Dil Öretim Programlarnn
Etkinlii Aratrmas–ubat 2009
Aratrma, 22 ilde 318 öretmenle yüz yüze
anket teknii uygulanarak yaplmtr. Günümüzde
yabanc dil öretimi, okul öncesi eitimden itibaren verilme çalmalar balatlm bulunmaktadr.
Bu süreç, ilk ve ortaöretimde devam etmektedir.
“Ortaöretimden mezun olan veya yükseköretime
geçen bir örenci, söz konusu yabanc dilin ne kadarn bilmekte ve ne kadarn kullanabilmektedir? Bu
süreçte eksiklikler ve hatalar var mdr?” sorularnn
cevabn bulmak amacyla hazrlanmtr.
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3. LKSAN’n Deerlendirilmesi
Aratrmas–Mart 2009
Web sitemizde yaplan bu aratrmaya
Türkiye genelinden LKSAN’a üye 1163
öretmenin katlmyla gerçeklemitir.
Öretmenlerden LKSAN’n yönetimini,
seçimlerini ve sosyal yardmlarn deerlendirmeleri istenmitir.
4. Örenme Ortamlarnn
Deerlendirilmesi Aratrmas–Nisan
2009
Web sitemizde yaplan bu aratrmaya
78 ilden 1918 ilk ve ortaöretim öretmeni
katlmtr. Öretmenlerden kendi okullarndaki örenme ortamlarnn yeterliliini
ve önemini deerlendirmeleri istenmitir.
5. Öretmenlik Kariyer
Basamaklarnda Yükselme
Uygulamasnn Deerlendirilmesi
Aratrmas–Mays 2009
Aratrma, Türkiye’yi temsilen NUTS
II düzeyinde 26 ilde 400 öretmenle yüz
yüze anket teknii uygulanarak yaplmtr. M.E.B. kadrolarnda görev yapan
öretmenlerin öretmenlik kariyer basamaklarnda yükselme uygulamasndaki
görülerine ilikin genel bir tutum belirlemek, maduriyetlerini tespit etmek ve yeni
düzenlemede sendika olarak Bakanla bu
tespitleri sunmak amaçlanmtr.
6. Seviye Belirleme Snav’nn (SBS)
Deerlendirilmesi Aratrmas–Mays
2009
Web sitemizde yaplan bu aratrmaya 1103 ilköretim öretmeni katlmtr.
SBS’nin yeni bir uygulama olmasndan
dolay, ilköretim öretmenleri gözüyle
bu snava nasl bakld ve hangi sorunlar
beraberinde getirdii tespit edilmeye çallmtr.
7. Yükseköretime Geçiin
Deerlendirilmesi Aratrmas–Haziran
2009
Web sitemizde yaplan bu aratrmaya 504 ortaöretim öretmeni katlmtr.
ÖSS’nin 2009 ylnda son kez yaplmas ve
2010 ylnda 2 aamal yeni bir snav uygulamasna geçilmesi nedeniyle, yükseköretime geçi sistemine, ortaöretim öretmenlerinin nasl bakt ve hangi sorunlar
besledii tespit edilmeye çallmtr.
8. Öretmenlerin Tatil Alkanlklar
Aratrmas–Haziran 2009
Aratrma, 12 ilde 157 okulda 599 ilk

ve ortaöretimdeki öretmenlerle
yüz yüze anket teknii uygulanarak yaplmtr. Bu çalma
ile öretmenlerin tatil alkanlklarnn neler olduunu tespit
etmeyi, tatil prolleri ile tatil
haritalarn ortaya çkarmay
ve Türkiye’deki tatil yerlerinin
öretmenler tarafndan tercih
edilme nedenlerini örenmek
amaçlanmtr.
9. Öretmen Adaylarnn
KPSS’ye Bak Açlar,
Sorunlar ve Beklentileri
Aratrmas–Haziran-Temmuz
2009
Aratrma, 27 Haziran’da 12 ilde
15 üniversite giri ve bahçesinde KPSS’ye
girecek/giren 599 öretmen adayyla yüz
yüze anket teknii uygulanarak yaplmtr. Bu aratrma ile, her yl artan öretmen
adaylarnn atanabilmeleri için önlerine konulan KPSS engeline bak açlar, sorunlar, beklentileri ve çözüm önerileri saptanmaya çallmtr.
10. Kademeler Aras Geçi ve
Yönlendirme Aratrmas–Haziran Austos 2009
Aratrma, 12 ilde 157 okulda 599 ilk
ve ortaöretimdeki öretmenlerle yüz yüze
anket teknii uygulanarak yaplmtr. Bu
çalma eitim sistemimizde kademeler
aras geçi ve yönlendirme uygulamalarna
yönelik sorunlar tespit etmeyi, öretmenlerin bu uygulamalar hakknda bilgi, tutum
ve davranlarn ortaya çkarmak amaçlanmtr.
11. Eitim Çalanlarnn Geçim
Düzeyi Aratrmas-Eylül 2009
Aratrma 3 aamadan olumaktadr.
Bunlar, akademisyenler, öretmenler ile
yardmc hizmetler snf çalanlarnn aylk geçim düzeylerini hesaplamaya yöneliktir. Bu üç farkl eitim çalannn dengeli
ve salkl beslenebilmeleri için yapacaklar gda harcamalar ile gereksinimleri olan
gda d harcamalar bilimsel yöntemlerle
hesaplanmtr. Bu üç eitim çalannn
mesleinden kaynaklanan farkl harcama
gruplar bulunmakta ve hesaplamada bunlar göz önünde bulundurulmaktadr.
12. Örencinin Veliye Maliyeti
Aratrmas–Eylül 2009
Bir örencinin Okul Öncesi’nden balayp lköretim ile Ortaöretim’in sonuna
kadar ki olan örenimi süresince, yapabile-

cei
bütün harcamalar dikkate
alnarak hesaplamalar yaplmtr.
13. Öretmen stihdamndaki Çarpk Tablo Aratrmas–Eylül 2009
Eitim fakültelerinden mezun olan
öretmen adaylaryla Milli Eitim
Bakanl’nn atamasn yapt öretmen
saylar karlatrldnda, ilginç bir tablo ortaya çkyor. Eitim-Bir-Sen Stratejik
Aratrmalar Merkezi (EBSAM), Eitim
fakültelerinden mezun olan öretmen adaylarnn durumunu mercek altna ald.

Yaplmakta Olan Aratrmalar
1. Türkiye’de Ortak Bir Kimlik
Olarak Ötekilik Aratrmas–Nisan
2009–Kasm 2009
Aratrma, iki aamadan olumaktadr. Birincisi, Türkiye’yi temsilen NUTS I
düzeyinden 12 ilde 1550 kiiyle yüz yüze
anket teknii uygulanarak yaplmaktadr.
kincisi ise 18 ilde 74 kanaat önderiyle
derinlemesine görümeden olumaktadr.
çinde barndrd etnik, dini ve kültürel
gruplarn çeitlilii nedeniyle bir “mozaik”
olarak tanmlanan Türkiye, bu çok kültürlü
yapsndan kaynaklanan bir takm avantajlar ve dezavantajlarla kar karya bulunmaktadr. Günümüz Türkiye’sinde insanlar
geçmite hiç olmad kadar birbirleri ile
iç içe yaamakta, ötekiyle her an yüz yüze
gelme risk ve imkân ile balak bir hayat
sürmektedir. Söz konusu riskleri en aza indirmek, bir arada yaama imkânn artrmak
ve farkl kimlikler arasndaki sosyal entegrasyonu güçlendirmek için, bu kimliklerin
hem birbirlerine hem devlete yönelik hem
de eitime bak açlar objektif bir biçimde
ortaya çkarlmaya çallmaktadr.

EBSAM aratrmalarnn ayrntlarna ve deerlendirmelere web sitemizden ulaabilirsiniz.
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ube ve Temsilciliklerimizden...

Denizli

nsan Haklarna
Aykr
Uygulamaya Son
Verilmelidir
ube Bakanmz Ahmet Sert, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüü’nde
657 Sayl Yasa’nn 4/B maddesi
kapsamnda sözlemeli olarak istihdam
edilen personele yönelik sürdürülen hakszln hala devam ettiini söyledi.
mzalanan mevcut i sözlemesinin 3. maddesinde, ‘lgilinin çalma saat ve süreleri,
devlet memurlar için saptanan çalma
saat ve süreleriyle ayndr’ denilmesine
ramen rektörlüün, personelin çalma
mecburiyeti içerisinde olduunu bilerek
mevcut sözlemenin söz konusu 3. maddesine ek yaparak, ‘ilgili kendisine verilen
ileri bitirene kadar, normal çalma saatleri dnda da çalmak zorundadr. lgiliye
normal çalma saatleri dnda veya tatil
günlerinde yapaca çalmalar karlnda herhangi bir ek ücret ödenmez’ ibaresini
eklediini anlatan Sert, yaplan eklemenin
kanuna ve özlük haklarna aykr olduunu düünen 4/B kapsamndaki sözlemeli
personellerin haklarn hukuki yollardan
arayarak mahkemeye müracaat ettiklerini
belirterek, öyle konutu:
“15.05.2009 tarihinde sonuçlanan davada
mahkeme, yürütmenin durdurulmasna karar vermesine ramen rektörlük pervaszca
davranarak bu haksz uygulamaya devam
etmektedir. Çada bir dünyada sosyal hukuk devletinde olmamas gereken bu insan
haklarna ve haysiyetine aykr uygulamaya bir an önce son verilmelidir.”

Diyarbakr

Hakkari

Üniversite
Çalanlar
Örgütlenmeli

D

icle Üniversitesi Temsilcimiz Doç.
Dr. Musa Bac, sendikalamann
en az olduu yerlerin üniversiteler
olduunu belirterek, örgütlenme çars yapt. Bac, örgütlenmenin ekonomik, sosyal,
kültürel, özlük ve mesleki hakk gelitirdiini
dile getirdi. Türkiye’deki sivil toplum bilincinin yeterince gelimemesinden yaknan
Doç. Dr. Bac, “Tam demokratik ve özgür
Türkiye’den söz etmenin yolu ‘sivil toplum,
sivil siyaset ve sivil medya’dan geçmektedir.
Bu üç unsur olumadan kendimizi özgür ve
tam demokrat saymyoruz” ifadesiyle, sivillemenin önemine dikkat çekti.
Darbe anayasasnn ürünü olan YÖK’ün ar
basks yüzünden imdiye kadar üniversitelerde istenen seviyede sendikal örgütlenmenin gerçekleemediini kaydeden Bac,
“YÖK’ü kuran 82 Anayasas’nn bürokratik
oligariye frsat vermesiyle oluan bask,
üniversitelerimizde gerek akademik özgürlüün gerekse sendikalamann önüne bir set
çekmitir. Eitim çalanlarnn örgütlenme
oranna baktmzda, Milli Eitim’de sendikalama oran yüzde 55 iken, üniversitelerde
bu oran maalesef yüzde 20’leri bile bulmamtr. Bu durum, üniversitelerde antidemokratik yaklamn nasl hüküm sürdüünün bir
göstergesidir” eklinde konutu.
Üniversite mensuplarna, “örgütlenin” çarsnda bulunan Bac, ancak bu ekilde ülkenin gelimesine katk salanabileceini
vurgulad. Türkiye’de en çok hakszla urayan, özgürlükleri kstlanan kesimin üniversite çalanlar olduunu belirten Bac,
öyle konutu: “Öyleyse ötekinin hukukunu
da gözeten bir anlayla yeni balangçlar
yapmalyz. Biz üniversitelerimizde bilimin
gücünü sivil toplumla birletirmek istiyoruz.
Sendikalar hak arama ve hakszlklarla mücadele yerleridir. Hepimiz tan altna elimizi
sokarsak, demokratik, özgür bir üniversite
hayalini gerçekletirme imkânna kavuuruz.”

lk Defa
Promosyon Aldlar

H

akkari Üniversitesi çalanlar,
memurluk hayatlarnda ilk defa
promosyon aldlar. Üniversite
Temsilcimiz Nihat Klç’n da yer ald
Promosyon Komisyonu’nun Halk Bankas
ile yapt sözleme neticesinde personel
bana 900 TL promosyon alnd.
Daha önce Van Yüzüncü Yl Üniversitesi’ne
bal olan Hakkari Meslek Yüksek
Okulu’nda görev yapan personel, böylece
ilk defa promosyonla tant.
Promosyon sorunu çözülen personelin baka sorunlar da bulunuyor. Üniversite Temsilciliimizin, giderilmesini istedii söz
konusu sorunlardan bazlar unlar:
-Dou ve Güneydou Anadolu bölgelerindeki üniversitelerin akademik personeline
Kurum Gelitirme Ödenei ad altnda ek
bir ödeme yaplmakta ancak kurumun gelitirilmesi için çaba gösteren idari personele böyle bir ödeme yaplmamaktadr.
-Milli Eitim müdürlüklerinde çalan ef
ve üstü kadrolarda bulunan personele ek
ders ücreti ödenmekte ancak üniversitelerde ef ve üstü kadrolarda bulunan personel
bu haktan faydalanamamaktadr.
-Görev ve sorumluluklar ayn olmasna
karn Fakülte sekreterlerinin ek göstergesi
3000, Enstitü ve Yüksekokul sekreterlerinin ise ek göstergesi 2200’dür. Aradaki
fark giderilmelidir.
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stanbul

Heyecanmz Gün
Geçtikçe Artyor



stanbul 6 No’lu ube Üniversiteler
Temsilcimiz Veysel Mankan, heyecanlarnn gün geçtikçe arttn ifade
ederek, “ ubemiz snrlar içerisinde bulunan üniversitelerdeki eitim çalanlarnn
sorunlaryla yakndan ilgileniyoruz. Sendikamza kar oluan teveccüh ve üye saymzn hzla art bizleri mutlu etmektedir”
dedi.
Mankan, sözlerini öyle sürdürdü: “TÜ
Rektörlüü’nden banka promosyanlarn
sorduk. Rektörlük, 2003 ylnda  Bankas ile 18.05.2010 tarihine kadar geçerli
olacak bir protokol imzalandn, bu protokolde promosyonlarla ilgili herhangi bir
düzenlemenin yer almadn, 2007/21 sayl Babakanlk Genelgesi’nin 6. maddesi
gerei protokolün suresinin bitimine kadar
geçerli olacan belirterek yeni imzalanacak olan protokolde belirttiimiz Babakanlk Genelgesi’nin gereine uyulaca
sözünü vermitir.”
Veysel Mankan, üniversite personelinin güzel eyler hak ettiini, bunun için
imkânlarn tümüyle seferber edeceklerini söyledi. Mankan, bu konuda Genel
Merkez’den tüm destekleri aldklarn belirtti.
Üniversite çalanlarnn kendilerine verdiimiz önemin farknda olduklarn belirten Mankan, “Mays 2009 tarihi itibariyle
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
çalanlar, dier sendikalardan toplu istifalarla Eitim-Bir-Sen’e üye oldular” diye
konutu. Veysel Mankan, üyelerimize saladmz Grup Ferdi Kaza Sigortas’nn
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
çalanlar tarafndan takdirle karlandn ifade etti.
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zmir

Bilimsel
Çalmalarda
Uzmanlaan
Tek Sendikayz



zmir ubemiz, ilde bulunan üniversitelerdeki üyelerimize bir yemek
verdi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege
Üniversitesi ile zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden eitimcilerin biraraya
geldii yemee Ege Üniversitesi Öretim
Üyesi Prof. Dr. Cüneyt Hocokun, Üniversite Temsilcimiz Dr. Recep Yiit ile ubemiz Avukat Gültekin Avc da katldlar.
Programda konuan ube Bakanmz
Abdurrahim enocak, Eitim-Bir-Sen’in
Türkiye’de bilimsel sendikaclk çalmalar konusunda uzmanlaan tek sendika olduunu söyledi. enocak, öyle konutu:
“Türkiye’de bir ilki gerçekletirerek yüze
yakn bilim adamyla Uluslararas Eitim
Felsefesi Kongresi’ni düzenledik. Neyi,
nasl, niçin, ne kadar, ne zaman ve kiminle
yapacaz? te bu sorularn cevabn alabilmek amacyla kongre düzenledik. lkeli,
demokrat, tutarl, adil, özgür sendikaclk
yapyoruz. Bu yl MEB’de yetkili sendika
unvann aldk. nallah önümüzdeki yl
üniversitelerde de yetkili sendika olacaz.”
Üniversite Temsilcimiz Dr. Recep Yiit
ise, Türkiye’de sivil toplum kurulularnn
önemine dikkat çekerek, “Ülkemizin gelecei için hepimiz omuz omuza çalmalyz, elimizi hep birlikte tan altna koymalyz. Kapmz vatann, milletini, bayran seven, bu ülkeye katma deer üreten
herkese açktr” eklinde konutu.

Kahramanmara

Sütçü mam
Üniversitesi
Temsilciliimiz
ube Oldu

S

ütçü mam Üniversitesi Temsilciliimiz, Kahramanmara ubemizin de
katklaryla 7 ay gibi ksa bir zaman
içerisinde 500’e yakn üye kaydederek ube
oldu. Üniversitelere yönelik ubeleme çalmamzn ilki, Erzurum Atatürk Üniversitesi
ubemizdi. Dönem sonuna kadar oluturacamz 15 yeni üniversite ubesinin ikinci ayan, Kahramanmara Sütçü mam Üniversite
ubemiz oluturmu oldu.
Üniversite Temsilcimiz Yrd. Doç. Dr. Hasan Furkan bakanlndaki Fatih Mehmet
Di, Ali Erdal Teltik, Yalçn Sar, Tevk
Yac, Yrd. Doç. Dr. Adem Erol ve Mehmet
Güler’den oluan temsilcilik yönetimimiz,
Mart 2009 tarihinde 34 kiiyle devraldklar
temsilciliimizi, 7 ay gibi ksa sürede önce
yetkiye, ardndan da ubeye tad ve uan
500 üyeyle kongre çalmalarn yürütmektedir.
ube Bakanmz Yrd. Doç. Dr. Hasan Furkan, bu baary örgütlenmeye olan inançlarnn motivasyonuyla, bütün yönetim olarak
ciddi bir çalma ve kendilerini en iyi ekilde
ifade etmenin sonucunda elde ettiklerini söyledi.
“Eitim-Bir-Sen olarak, bütün üniversitelerde ubelemeliyiz” diyen Furkan, üniversitelerin ve üniversitelinin sorunlarnn çözümünün örgütlenmeden geçtiini kaydetti.
Güçlünün deil haklnn yannda olduklarn
ifade eden Furkan, “Bir olalm, birlik olalm.
Bizim hiç kimseyle sorunumuz yok, fakat
halk içinde hakl olan kiiden tarafz. Güçlünün deil, haklnn yanndayz” eklinde
konutu.
Furkan, üniversitelerde yaanan birtakm
akademik ve idari kadrodaki üyelerimizle ilgili problemlerin, sebepleriyle çözüm yollar
konusundaki çalmalaryla sendikamza güç
katmak istediklerini vurgulad.
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Krkkale

Çalmalara Hz
Verildi

K

rkkale Üniversitesi Temsilciliimizin yeni Yönetim Kurulu
üyeleri çalmalarn hzlandrd.
Üniversite Temsilcimiz Murat ahin, bu
yl Krkkale Üniversitesi’nde yapacaklar
çalmalarla fark yaratacaklarn söyledi.
Özellikle üniversite çalanlarnn özlük
haklar ve maddi sorunlarnn giderilmesinde üniversite çalanlaryla birlikte çözüm
noktasnda mücadele edeceklerini ifade
eden ahin, üniversitelerde örgütlenmelerin önemine dikkat çekti. Üniversitelerin,
bilginin üretildii ve toplumun hizmetine
sunulduu merkezler olduunu belirten
ahin, sözlerini öyle sürdürdü: “Üniversiteler öncü kurumlardr. Toplumun önünde
yürür ve çr açarlar. Böylesi önemli bir
ilevi üstlenen üniversite personelinin,
özellikle akademik personelin kendi zeminini güçlendirmeye dönük bir çalma
olarak örgütlenmeyi tercih etmemesi düünülemez. Bugün ekonomik, sosyal hak
ve menfaatlerin gelitirilmesi balamnda
yararlanmak üzere sendikal yapnn henüz istenilen düzeyde tahkim edilmemi
olmas arzi bir durumdur. Ülkemize özgü
artlar ve üniversitelerin yaps bunu getirmitir. Üniversiteler, özelde Krkkale
Üniversitesi’nde konjonktürün normallemesine paralel olarak örgütlenmenin artacana inanyoruz.”
ahin, önümüzdeki dönemde akademik ve
idari personel olarak tüm çalanlarn biraraya gelerek, bir yol haritas belirleyeceklerini ve buna göre çalmalarn hzlandracaklarn sözlerine ekledi.

Mardin

Mu

Sorunlar YÖK
Bakan Özcan’a
Rapor Halinde
Sunuldu
ube Bakanmz Hasan Ekinci,
Yükseköretim Kurulu (YÖK) Koordinasyon Toplants’na katlmak
üzere Mardin’e gelen YÖK Bakan Yusuf
Ziya Özcan’a, üniversite çalanlarnn sorunlaryla ilgili bir rapor sundu. Raporda,
üniversitelerde yaanan ve çözümü aciliyet
gerektiren sorunlar ve sendikamzn çözüm
önerileri yer ald.
Akademik personelin bilimsel üretimde
baarl olmas için bireysel ve ailevi ihtiyaçlarnn zihnini megul edecek baat
unsurlar haline gelmesine izin verilmemesi
gerektii belirtilen raporda, “ yaamnda
bilim adamn oyalayacak, tüm younluunu iine vermesini engelleyecek skntlar
giderilmelidir” denildi.
ube Bakanmz Ekinci, raporunda, Kurulu Gelitirme Ödenei alamayan idari personelin skntsndan, akademisyen
olup askerlik görevini yapmayan öretim elemanlarnn, öretim üyesi ihtiyac olan yeni üniversitelere Milli Eitim
Bakanl’ndaki asker öretmen modelinde
olduu gibi belli bir süre görevlendirmeyle
askerlik hizmeti yapma imkân salanmasna kadar, idari ve akademik personelin
madur olduu birçok sorunu ve bunlara
ilikin çözüm önerilerini dile getirdi.
Bu arada Mardin Artuklu Üniversitesi
Temsilciliine Rap Ete seçildi.

Promosyon
Sorunu
Çalanlarn
Lehine
Sonuçland

M

u Alparslan Üniversitesi’nde
yetkili sendika olmamz hasebiyle Üniversite Temsilcimiz
Abdulkerim Çay’n da yer ald Maa
Ödeme Sözlemesi Komisyonu ile Akbank
arasnda yaplan promosyon anlamas,
Rektör Prof. Dr. Nihat nanç’n da gayretleriyle çalanlarn lehine sonuçland.
ube Bakanmz Bayram Güler, yaplan anlama sonucu kuruma düen yüzde
30’luk payn da Rektör Prof. Dr. nanç
tarafndan kurum çalanlarna verildiini
söyledi.
Güler, “Anlamaya göre, bir defada ödenmek üzere 642 TL olan toplam tutar çalanlarn hesaplarna geçirilecektir” dedi.
Eitim çalanlarnn örgütlülük bilinciyle
hareket etmeleri halinde her zaman kazançl çkacaklarn ifade eden Güler, “Bizim iimiz hizmet sendikacldr. Üyelerimizin sorunlarn kavga ile deil, diyalog
yoluyla çözmeyi tercih ediyoruz” eklinde
konutu.
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ube ve Temsilciliklerimizden...

Rize

Sivas

Rize Üniversitesi’nde Üniversite
‘Promosyon’ Takibi Temsilcilik
Büromuz Açld

ube yönetimimiz, Rize Üniversitesi’nde Temmuz aynda biten banka
maa protokolünün yenilenmesinde
kanunsuz hareket eden üniversite yetkililerini takibe ald.

ube Bakanmz Sadk Cengiz, görevini
kötüye kullanan üniversite yetkilileriyle
ilgili suç duyurusunda bulunacaklarn belirterek, üyelerinin haklarn son noktasna
kadar korumak ve çalanlarn memnun
olacaklar bir promosyon anlamas imzalamak için yola çktklarn, amaçlarnn
üzüm yemek olduunu söyledi.
Gelien süreçte üniversite yetkililerinin
yetkilerini amann ötesinde kamuoyunu
ve sendikay yanltc tavr taknmalarnn
barda taran son damla olduunu ifade
eden Cengiz, kamu çalanlarnn 4688
Sayl Sendika Yasas’ndan kaynaklanan
tüm haklarn son noktasna kadar kullanacaklarn, hiçbir üyelerinin hakknn gasp
edilmesine asla göz yummayacaklar gibi
görevini kötüye kullananlar da yakn takibe alarak yargya tamaktan çekinmeyeceklerini vurgulad.
“Sendika olarak kamu çalanlarnn daha
iyi yaam ve çalma artlarna kavumalar için çalrken, baz kurum amirlerinin
kendilerinin de birer kamu çalan olduklarn unuturcasna kamu çalanlar aleyhine uygulamalarn hazmetmemiz mümkün
deildir” diyen Cengiz, kurum amirlerinin
de sendikal gücü artk kavramalarnn gerektiini kaydetti.
Cengiz, amaçlarnn üniversiteyi ypratmak olmadn, ancak yanllklara dur
demenin de asli görevleri olduunu sözlerine ekledi.
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S

ivas Cumhuriyet Üniversitesi Temsilcilik Büromuzun açl, Genel
Bakanmz Ahmet Gündodu ve
Genel Eitim ve Sosyal ler Sekreterimiz
Esat Tekta’n katlmyla gerçekleti.
Açl öncesinde basn mensuplarna bir
açklama yapan Gündodu, ube Yönetim
Kurulu üyelerimizin gayretli çalmalaryla
geçen yl Milli Eitim’de, bu yl da Cumhuriyet Üniversitesi’nde yetkili olduklarn
ifade ederek, “Üniversiteler, her eyden
önce özgür bireylerin eitim gördüü yuvalar olmaldr. Kendini ifade edemeyen
örenci ve öretim üyeleri ile ne bilim yaplabilir ne de kalknma gerçekletirilebilir.
Bugün, bu ülkenin öz evlatlarn okumak
için baka memleketlere gönderen sistem,
eitim sistemi olamaz. Bunlarn deimesi
lazm. nancn yaayan, deerlerinin farknda ve bilimin aydnlnda eitim için
bu büromuzun bir adm olacan düünüyorum” dedi.

Yalova

Yalova
Üniversitesi’nin
Yerleim Sorunu
Biran Önce
Çözülmelidir
ube Bakanmz Zekeriya Yayla,
Yalova’nn en büyük sivil toplum örgütü olan Eitim-Bir-Sen’in, üniversitenin kurulduu günden itibaren, yeni kurulduu için birçok sorunu olan üniversitenin
sorunlaryla yakndan ilgilendiini söyledi.

Öretim üyelerinin deerlendirilmesinde
neredeyse tek ölçütün yabanc yayn olmas, piyasaya verilen hizmetin dikkate alnmamas ve maliyenin 2007 ylnda çkard
genelgenin hizmetin önünde önemli bir engel
olduunu belirten Yayla, “Döner sermayedeki yanl uygulamadan dönülmeli ve öretim
üyelerinin alnterinin tamamen kendisine verilmesi salanmaldr. Ek ders ücreti, öretim
üyesini rencide edici bir durum olup, eitimi
Susturulmu bireylerle eitimin amacna ticarete dönütürmektedir. Türkiye üniversiulaamayacan kaydeden Gündodu, teleri, çalanla çalmayann ayn tutulduu
“Amacna ulaacak bir eitim için, sivil bir yapdan kurtulmaldr” dedi.

toplumun en önemli göstergesi olan sendikalarn varl konusunda büromuz yine
önemli ilevler görecektir. Dünyann hiçbir
yerinde özgürlükler yasayla ya da anayasa
ile verilemez. Çünkü özgürlükler doutandr” eklinde konutu.

Yayla, Yalova Üniversitesi’nin yeni kurulan
bir üniversite olmas sebebiyle personele verilen Kurum Gelitirme Ödenei’nin artrlmas ve bütün personele verilmesi gerektiini
kaydetti.

Açltan sonra üyelerimizle birlikte üni- Üniversitenin en büyük sorununun yerleim
versitenin sosyal tesislerine geçilerek, mi- sorunu olduunu ve bir an önce bu sorunun
çözülmesi gerektiini vurgulayan Yayla, “Yasarlere ikramda bulunuldu.
Daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. lyas Dökmeta’ ziyaret
ederek, üniversitenin sorunlar hakknda
bilgi alan Gündodu, ziyarette sendikamzn beklentilerini dile getirdi.

lova halk, üniversitenin nereye kurulacayla ilgili tartmalar deil, üniversitenin yerinin bir an önce belirlenmesini beklemektedir.
Eitim-Bir-Sen olarak üniversitemizin ve
üyelerimizin sorunlaryla ilgilenmeye devam
edeceiz” eklinde konutu.
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