MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (NİSAN 2012)
KURUM İDARİ KURULU ÇALIŞMA RAPORU
Milli Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurülu Nisan 2012 toplantısını 30/04/2012 Pazartesi
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 Sekretaıyasını 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, Sekreteryanın çalışmalannı 12/09/2012 tarihinde tamamlaması
nedeniyle NİSAN 2012 Çalışma Raporu aşağıdaki şekilde sonuçlandırmıştır.
1- Ders görevinin çeşitli nedenlerle yerine getirilememesi veya öğretime ara verilmesi (kar
tatili, seçim tatili, SBS ve YGS-LYS nedeniyle öğrencilerin izinli olduğu günlerde) gibi nedenlere
bağlı olarak yerine getirilemeyen ders görevlerinin bütününün ek ders ücretinden düşülmesine
neden olan hükümde değişiklik yapılmalıdır.
2- Sınav görevine dayalı ek ders ücreti ödenmesine yönelik komisyon üyeliği ve gözcülük
görevlendirme sayısındaki sınırlandırma kaldırılmalıdır.
3- İkili öğretim yapan eğitim kuramlarında görevli yöneticilere ek ders ücreti ile diğer
personele (ek ders dâhil olmak üzere) fazla çalışmaları karşılığı mesai ücreti ödenmesi
sağlanmalıdır.
4- İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı'na (İLKSAN) zorunlu üyelik
uygulamasına son verilmeli veya üyelik ihtiyarı olmalıdır.
5- Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk imkânlarından yararlanan devlet memurlarından
çocuk yardımı kesilmemelidir.
yukarıdaki önerilerin, 01/06/2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
29/05/2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Başkanlığınca yürürlüğe
konulan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Karan'nın; Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Hükümler
başlıklı İkinci Kısmında yer alan Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Mali ve Sosyal Haklar
başlıklı birinci bölümünün ll'inci maddesi ile Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklar
başlıklı ikinci bölümünde yer verilen Eğitim, öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Hükümler
alt başlığının 24,26, 29 ve 32'nci maddelerinde belirtilen hükümleri kapsaması,
6- "Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
hükümleri çerçevesinde özür durumuna bağlı yer değişikliği başvurularında, atamaya esas
hizmet süresinin hesaplanmasında 30 Eylül tarihi baz alınmalıdır." talebi öğretmenlerimizin
2012 özür durumuna bağlı yer değişikliğinde dikkate alınması
nedeniyle Çalışma Raporuna alınmamıştır.
Diğer taraftan,
1"Öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla, Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliği ile belirlenen hizmet bölgeleri ve hizmet alanları dikkate alınarak öğretmen
istihdamında güçlük çekilen hizmet alanlarında istihdam edilen eğitim çalışanlarına, illerin
veya yerleşim yellerinin sosyal, ekonomik, kültürel durumları ve ulaşım imkânları dikkate
alınarak ilave özel hizmet tazminatı veya ek tazminat verilmesi yönünde düzenleme
yapılmalıdır."

2- "Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan Eğitim ve Öğretim Hizmetleri
Sınıfı haricinde kalan kadrolarda 6S7 sayılı Kanuna tabi çalışan personelden, bulundukları
kurumda 3 yıl süreyle çalışanlar; eğitim kurumundan/birimden Milli Eğitim Bakanlığına
bağlı diğer eğitim kurumianna/birimlerine, istek ve ihtiyaç doğrultusunda bulundukları il
içinde veya iller arasında yer değiştirmek suretiyle atanmalarını isteyebilmeli, bu istekleri
her yıl Temmuz ayında genel duyuru yapılarak gerçekleştirilmeiidir.”

3- "Meslekî ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlanna yapılacak yönetici atamalarında
meslek liseleri, atölye, laboratuar ya da meslek dersi öğretmenleri kurucu müdürlük yaptığı
okulda normlar gelmeden kurum yönetici atama duyurusuna çıktığında meslekçiler mağdur
olmaktadır. Meslek normlarının 10. sınıfta geldiği dikkate alınırsa ilk bir yıl içinde yapılan
yönetici atamasında meslekçiler devre dışı kalmaktadırlar. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim
Kurumlan Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikteki ilgili
hükümler yeniden düzenlenmeli ve meslek dersleri öğretmenlerinin mağduriyeti
giderilmelidir."
yukarıda yer verilen öneriler hakkında İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğünce çalışma
başlatılması,
4- "Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan tüm eğitim
çalışanlarının çocukları için kreş ve gündüz bakımevleri açılmalıdır." önerisi hakkında
merkez teşkilatında Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, taşra teşkilatında ise il ve ilçe milli
eğitim müdürlüklerince fiziki mekan bulunması ve kreş, gündüz bakımevlerinin açılmasına
yönelik çalışmalann 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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