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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (EKİM 2013) 
KURUM İDARİ KURULU ÇALIŞMA RAPORU

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu Ekim 2013 toplantısını 31/10/2013 tarihinde 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 
Sekretaıyasmı yürüten İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğü Sendikal İlişkiler ve işlemler Grup Başkanlığınca 
bir çalışma yapılması ve bu çalışma sonucu elde edilen bilgiler çerçevesinde, Kurulun ileri bir tarihte 
toplanması karan alınmıştır.

Kurum İdari Kurulu, Sekretaryanın çalışmalannı 25/12/2013 tarihinde tamamlaması nedeniyle 
EKİM 2013 Çalışma Raporu aşağıdaki şekilde sonuçlandırmıştır.

1- "Bakanlığın 2013 yaz dönemi öğretmen atama ve yer değişikliği takvimi kapsamında 
taahhütte bulunduğu alan değişikliği işlemi takvime bağlanarak Şubat döneminden önce 
gerçekleştirilmelidir." önerisine yönelik olarak insan Kaynaklan Genel Müdürlüğünün "Alan değişikliği" 
konulu 10/12/2013 tarihli 68898891/903/3769756 sayılı yazısıyla sürecin başlatılması nedeniyle,

2- "Hizmetli ve memur kadrosunda çalışanlar başta olmak üzere Yardımcı Hizmetler Sınıfı ve 
Genel İdare Hizmetler Sınıfı çalışanlara yönelik görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği sınavı 
bir an önce gerçekleştirilmelidir.” önerisine yönelik olarak Millî Eğitim Bakanlığınca merkez ve taşra 
teşkilatlarında görev yapan personelin görevde yükselme (Şef) ve unvan değişikliği sınavının 13 Eylül 2014 
Cumartesi günü yapılmasının planlandığının duyurulması nedeniyle

Çalışma Raporuna alınmamıştır.

Diğer taraftan;

1- Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği ile norm kadro yönetmeliğini güncellemek için 
yetkili sendikanın görüş ve önerileri doğrultusunda ivedilikle çalışma başlatılmalıdır.

2- Millî Eğitim Bakanlığı'nca 13 Eylül 2014 Cumartesi gününe planlanan merkez ve taşra 
teşkilatlarında görev yapan personelin görevde yükselme (Şef) ve unvan değişikliği sınavı, yardımcı 
hizmetler sınıfı çalışanlarının memur kadrolarına yükselmelerine yönelik sınavı da kapsayacak şekilde 
genişletilmelidir.

3- 2012 Yılı Alan Değişikliği işlemleri kapsamında, zihinsel engelliler ve teknoloji-tasanm 
alanından sınıf öğretmenliğine geçirilen ancak idari yargının yürütmenin durdurulması kararı neticesi alan 
değişiklikleri iptal edilenler yönünden, (tercihlerine göre) alan değişikliği sonrası görev yerlerinde eski 
alanlarında ya da alan değişikliği sonrası görev yerlerinde ve yeni alanlarında, görevlerine devam etmelerini 
sağlayacak bir düzenleme gerçekleştirilmelidir.

4- İl içi ve iller arası atama ve yer değişikliği işlemleri başlamadan evvel, başta 6287 sayılı Kanun 
sonrasında ilkokul ve ortaokul olarak ayrıştırılan eğitim kurumlan olmak üzere tüm eğitim kurumlannın 
hizmet alanlan ve hizmet puanlan yeniden belirlenmelidir.

5- 6495 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle 5525 sayılı Kanuna eklenen ek 1 inci madde hükmü 
çerçevesinde, disiplin cezalannın ortadan kaldın İması sonucu yeniden atanmak için Bakanlığa başvuranlann, 
atama işlemleri, 5510 sayılı Kanunun geçici 44 üncü maddesi hükmünden faydalanabilmeleri için SGK’na 
son başvuru tarihi olan 31/12/2013 tarihinden evvel sonuçlandınlmalıdır.

6- Eğitim Kurumlan Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde düzenleme yapılarak 
yeniden atanma hakkının verilmesi sağlanmalıdır.



7- Millî Eğitim Bakanlığı öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslara 
Dair 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, günümüz koşullarına özellikle 6287 sayılı Kanun sonrası 
ortaya çıkan yeni eğitim sistemine uygun olarak güncellenmesi konusunda gerekli çalışmalar 
tamamlanmalıdır.

8- İkili öğretim yapılan okullarda görev yapanlar başta olmak üzere günlük ve haftalık çalışma 
süresinin üzerinde çalışma yapan hizmetlilerden, yeterli personel bulunmaması sebebiyle fazla çalışma 
karşılığı izin hakkı verilmeyenlerin, isteklerine bağlı olarak fazla çalışma karşılığı ücret ya da izin hakkı 
verilmesi konusunda düzenleme yapılmalıdır.

(Yukarıda yer verilen öneriler hakkında İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğünce çalışma 
başlatılması.)

9- Parasız Yatılılık ve Bursluluk Smavlannda öğretmen çocuklanna aynlan % 15 kontenjanın 
doldurulamadığı gözönüne alınarak, isteyen tüm öğretmen çocuklannın %15’lik kontenjan için gelir 
durumuna bakılmaksızın sınavlara alınması sağlanmalıdır. (Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce çalışma 
başlatılması.)

10- Ekim 2009 tarihli Kurum İdari Kurulu’nda alman “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; bu amaçla kariyer 
basamaklanna ilişkin hukuki düzenleme bir an önce gerçekleştirilerek sınav takvimi açıklanmalıdır. Yine 
eşzamanlı olarak Anayasa Mahkemesinin iptal karannın yürürlüğe girdiği tarihten sonra kariyer 
basamaklannda yükselmek için idare mahkemelerinde açılan davalar sonucu sertifıkalannı ve mali haklarını 
alan öğretmenlerinde, kanun boşluğundan dolayı ortaya çıkacak olumsuzluklar nedeniyle mağdur edilmesini 
önleyecek ek düzenlemeler de gerçekleştirilmelidir. (öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel 
Müdürlüğünce çalışma başlatılması.)

11- Bakanlık ana binası başta olmak üzere Bakanlık merkez teşkilatına dâhil hizmet binalarında 
işyeri sendika temsilciliği için yer tahsisi yapılmalıdır. (Destek Hizmetleri 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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