MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (EKİM 2011)
KURUM İDARİ KURULU ÇALIŞMA RAPORU
Milli Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu EKİM 2011 toplantısını 02/11/2011
Çarşamba günü Kurul Başkam ve Müsteşar Yardımcısı Salih ÇELİK başkanlığında yapmış,
Eğitimciler Birliği Sendikası (EĞİTİM-BİR-SEN) Genel Başkanlığının Kurum İdari
Kurulu'nda sunmuş olduğu öneriler incelenmiş; önerilerin çokluğu ve merkez teşkilatında
birden fazla birimin görev alanına girmesi nedeniyle; Kurulun Sekretaryasım yürüten İnsan
Kaynaklan Genel Müdürlüğü Sendikal İlişkiler ve İşlemler Grup Başkanlığınca bir çalışma
yapılması ve bu çalışma sonucu elde edilen bilgiler çerçevesinde, Kurulun ileri bir tarihte
toplanması karan alınmıştır.
Kurum İdari Kurulu, Sekreteryamn çalışmalannı 12/01/2012 tarihinde tamamlaması
nedeniyle EKİM 2011 Çalışma Raporu aşağıdaki şekilde sonuçlandırmıştır.
1"Van İli merkez ilçeleri ve Erciş İlçesi başta olmak üzere deprem öncesinde
mevcut olan ve deprem nedeniyle daha da artan öğretmen açığı süratle giderilmelidir.
Başta Van merkez ve Erciş İlçesi başta olmak üzere depremden etkilenen tüm il ve
ilçelerdeki öğretmen açığının tamamı yeni kadro ihdas edilmek ve atama işlemleri
süratle tamamlanmak suretiyle giderilmelidir." önerisi, Van iline 02/11/2011 tarihinde
çeşitli branşlarda 800 öğretmen ataması yapıldığından, Çalışma Raporuna alınmamıştır.
Diğer taraftan;
1- “öğretmenlerimize ergonomik ve günümüz teknolojisi ile uyumlu bilgisayar
verilmelidir".” önerisi hakkında Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce
çalışma başlatılması,
2- “1702 sayılı "İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri
Hakkında Kanun" ile 4357 sayılı "Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul
Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi ve Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu
Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına
ve öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun" birleştirilerek güncellenmeli ya da bu
düzenlemeler kaldırılmalı; 657 sayılı Kanun’un 125'inci maddesi güncellenerek mevzuat
tertipleştirilmelidir." ile "Muhakkik tayin etmeden, iddia ve savunma tüm yönleri ve
delilleriyle araştırılmadan ve soruşturma açılmadan veya sadece savunma alınmak
suretiyle disiplin cezası verilmemesi sağlanmalıdır. Bu amaçla 1702 ve 4357 sayılı
Kanunlarda gerekli düzenlemeler sağlanmalıdır." önerileri hakkında Hukuk
Müşavirliğince çalışma başlatılması,
3- "632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) öncesi KPSS puan esasına
göre kadroya geçmiş bulunan sözleşmeli öğretmenlerin, 632 sayılı KHK kapsamında
kadroya geçirilenlere tanınan haklardan faydalandırılması sağlanmalıdır." önerisi
hakkında İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğünce çalışma başlatılması,
üzerinde görüş birliğine vanlmıştır.
Ayrıca,
1- Kamu görevlilerinin emekliliklerinde de mevcut ekonomik statülerini korumak için
kamu görevlilerinin maaşlannın, özel hizmet tazminatı, ek ders ve ek ödemelerinin tamamının
emekli keseneğine dâhil edilerek, emekli maaşı hesaplamasına katılması için gerekli yasal
düzenlemenin yapılması gerekmektedir.
2- Askerlik hizmetini yedek subay olarak yapan Milli Eğitim Bakanlığı personelinden
yedek subaylıkları s
iade edilmelidir.

3- Daktilograf veya memur iken şef olanlara ödenmekte olan yan ödeme tutarının, VHKt
iken şef olanlara yapılmakta olan yan ödeme tutarına yükseltilmedir.
4- Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk imkânlarından yararlanan çocukların devlet
memuru olan anne/babasından çocuk yardımı kesilmemelidir.
5- Terör olaylarında hayatını kaybeden eğitim çalışanlarının durumları da, şehit ve gazi
olan asker ve polislerimiz gibi değerlendirilmelidir.
6- Van ilinde evleri yıkılmış ya da hasar görmüş eğitim çalışanları için kalıcı konutlar inşa
edilinceye kadar konteyner sağlanmalıdır.
7- Yaşamını yitiren 75 öğretmenimizden en az 42’sinin aday memurluk sürecini henüz
tamamlamamış öğretmenlerimiz oldukları bilgisine ulaşılmıştır. Bu kişiler henüz çalışma
yaşamlarının başında, daha önceden sigortalılığı bulunmayan ve de aday memurluk sürecini
dahi tamamlamamış oldukları için 5510 sayılı Kanun’un 32’nci maddesinin ikinci fıkrasının
(a) bendi gereği en az 1800 gün malullük-yaşlılık-ölüm sigortası primi bildirilmemiş olduğu
için 5510 sayılı Kanun’a göre hak sahiplerine tanınan ölüm aylığı ve sağlık hizmetlerinden
yararlanma gibi haklardan faydalanamamaktadırlar. Bu konuda yasal bir düzenleme yapılması
gerekmektedir.
önerileri ise Yüksek İdari Kurulunda görüşülecek konular araşma alınması için
Makama arz edilmesi konusunda görüş birliğine varılmıştır.
Bu Çalışma Raporu Bakanlık Makamına sunulmak ve Eğitimciler Birliği Sendikası'na
gönderilmek üzere iki örnek halinde düzenlenmiş ve Kurum İdari Kurulu Üyelerince imza
altına alınmıştır.
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