MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI (EKİM 2012)
KURUM İDARİ KURULU ÇALIŞMA RAPORU

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu Ekim 2012 toplantısını 16/10/2012 Salı günü
Kurul Başkanı ve Müsteşar Yardımcısı Zübeyir YILMAZ 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 Sekretaryasını 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 idari Kurulu, Sekreteıyanm çalışmalarını 28/12/2012 tarihinde tamamlaması nedeniyle
EKİM 2012 Çalışma Raporu aşağıdaki şekilde sonuçlandırmıştır.
1- "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurum lan Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliği, öğretm enlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Görevde Yükselme ve
Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile genel idare hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı ve
yardımcı hizmetler sınıfı çalışanları için Yönetmelik çalışmalarının başta yetkili sendika olmak
üzere sendikaların görüşlerinin alınmak suretiyle tamamlanması sağlanmalıdır."
2- "öğretm enlere il dışı isteğe bağlı olarak karşılıklı yer değiştirme (becayiş) hakkı
verilmelidir.”
3- " özü r durumu nedeniyle talepleri olmamasına rağmen zorunlu olarak karşılıklı yer
değiştirmeye tabi tutulan öğretmenlere haklarındaki amma işleminin iptalini İsteme hakkı
verilmelidir."
4- " İl içi özür durumuna bağlı yer değişikliği talebinde bulunup atamaları yapılmayan
öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için ihtiyaç oluşması halinde özür durumuna bağlı
yer değişikliği atamaları yapılmalıdır."
5- "Bakanlığın yeniden yapılandırılması baklandaki 652 sayılı KJLK. gereği görevde
yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin mevzuat düzenleme çalışmalarının sonuçlandırılması
sonrasında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları yapılmalıdır."

Yukarıda yer verilen 1., 2., 3., 4. ve 5'inci öneriler hakkında İnsan Kaynaklan Genel
Müdürlüğünce çalışma başlatılması,
6- "Eğitim Fakültelerinde yükseköğrenimlerini görmekte olan öğrencilerden Milli
Eğitim Bakanlığı'na bağlı yaygın ve örgün eğitim kuramlarında stajını yapmakta olanlar, staj
yerlerinde ve staj süreleri boyunca başta Kamu Kuram ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin
Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik olmak üzere öğretm en Adaylarının Milli Eğitim
Bakanlığına Bağlı Eğitim öğretim Kuramlarında Yapacakları öğretm enlik Uygulamasına
İlişkin Yönergenin atıfta bulunduğu, eğitimlerinin ve çalışmalarının ifasına engel mahiyetteki
diğer hükümlere tabi tutulmamalıdırlar."
7- "Ekim 2009 tarihli Kurum İdari Kurulu'nda alınan “Kariyer basamaklarında
yükselmeye yönelik olarak Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği hükümler göz önünde
bulundurularak, yeniden uygulayabilmek amacıyla ilgili mevzuatında gerekli değişikliklerin
yapılarak sınav açılmasına yönelik çalışmaların
başlatılarak en kısa zamanda
sonuçlandırılması" karan yürürlüğe konulmalı; bü amaçla kariyer basamaktanım ilişkin
hukuki düzenleme bir an önce yürürlüğe konularak sınav takvimi açıklanmalıdır.”

Yukarıda yer verilen 6. ve 7nci öneriler hakkında öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğünce çalışma başlatılması
üzerinde 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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