


1. Yolluklar konusunda yürüttüğümüz hukuk 
mücadelemizden olumlu netice alarak bu sa-
yede yolluklar ödenmesini sağladık.

2. Zorunlu branşı değiştirilen öğretmenlerle 
ilgili mağduriyetler önlendi.

3. Banka promosyonlarının çalışanlara dağı-
tılmasını sağladık.

4. Rotasyon bahanesiyle görev yeri değişti-
rilen okul müdürlerinin geri dönmelerini sağ-
ladık.

5. Nema ödemeleri konusunda hukuk mü-
cadelesini kazandık ve nemaların ödenmesini 
sağladık. Aynı şekilde KEY hesaplarındaki birik-
mişler de ödenmek üzere.

6. Eyleme katılan memura ceza verilemeye-
ceği konusunda yargı kararı çıkartıldı.

7. İdareci atamalarında yandaş kayırma an-
lamına gelen mülakatı kaldırttık.

8. Müdür Başyardımcılığı atamalarında du-
yuru yapılmadan atama yapılamayacağı konu-
sunda yargı kararı çıkarttık.

9. Ön lisans mezunlarının norm kadro dışı-
na çıkarılamayacağı konusunda yargı kararı çı-
karttık.

10. Norm kadro yönetmeliğinin hizmet pua-
nına göre uygulanmasını sağladık.

11. Maaş karşılığını doldurmayan öğretme-
nin hafta sonları ve mesai saatleri dışında maaş 
karşılığı görevlendirilmesini önledik.

12. Bilgisayar kampanyası düzenleyerek, 
MEB’in eğitimcilere fahiş fi yatla bilgisayar pa-
zarlamasına karşı durduk.

13. Yaptığımız çalışmalarla Psikolojik danış-
manların (Rehber Öğretmenlerin) ilk ve orta-
öğretim kurumlarından çekilerek RAM’larda 
toplanmasının engellenmesini sağladık.

14. İl ve Merkez disiplin kurullarında temsil-
ci bulundurarak üyelerimizin haklarının korun-
masını ve mağdur edilmemelerini sağladık.

15.Girişimlerimiz neticesinde, idarecilik sı-
navlarına görev mahalli dışında giren eğitim 
çalışanlarının yolluk ve yevmiyelerini alabile-
cekleri konusunda karar çıkartılmasını sağla-
dık.

Kurum İdari Kurulu 
Toplantısında alınan karar 

sonrasında memurun bakmakla 
yükümlü olduğu yakınlarının 

SEVKSİZ olarak doğrudan sağlık 
kuruluşlarına gidebilmelerini 

sağladık.

 Sözleşmeli öğretmenlerin, 
4-C’den 4/B’ye geçirilmelerini 
sağlayarak yılda 2 ay daha fazla 
maaş almalarını ve idareye tek 

tarafl ı sözleşme feshi hakkı 
tanıyan maddeyi iptal ettirerek

 iş güvencelerini sağladık.

“
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“

“



16. Asaleten atanma şartlarını taşımayanla-
rın, vekaleten atanmalarını iptal ettirdik.

17. İdarecilere yaz tatilinde de ek ders üc-
reti ödenmesini sağladık.

18. Norm kadro fazlası öğretmenlere de 
ders verilmesi konusunda karar çıkarttık.

19. Uyarma ve kınama cezalarına yargı yo-
lunun açılmasını sağladık.

20. Valilerin, istedikleri okul müdürlüğünü 
boş olarak duyurup duyurmama yetkisi ile ilgili 
MEB yazısını iptal ettirdik.

21. Sendika işyeri temsilcileri, ilçe temsilci-
leri ve yönetim kurulu üyelerinin tayin edile-
meyeceğini, basın toplantısı yaptığında soruş-
turma açılamayacağını ispat ettik.

22. Dün hayal bile edilemeyen bir uygulama 
olan, herkesin istediğinde sicil notlarını idare-
den almasını sağlayarak, bir çok mağduriyetin 
giderilmesini sağladık.

23. Öğretmen atamalarında ve idareci ata-
malarında puan üstünlüğü esasını getirdik.

24. Atamalarda vali yardımcısının imzasının 
kabul edilemeyeceğini; valilerin, “il özel ida-
resi yasasının 8-c maddesine göre keyfi  atama 
yapamayacağı” kararını aldırdık.

25. Görevde yükselme sınavlarına il dışın-
da gireceklere yolluk ve yevmiye ödenmesini 
sağladık.

26. Sekiz saat çalışanların da yemek yardı-
mından yararlanmaları için yazdığımız yazıya 
MEB uygundur cevabı verdi.

27. TBMM’nde gerek bütçe görüşmelerinde, 
gerekse MEB’le ilgili birleşimlerde anketleri-
miz ve yazılarımız ismimiz verilerek kullanıl-
mış, milletvekilleri aracılığıyla gündeme geti-
rilmiştir.

28. Branş değişikliği yapmayan idarecilerin 
idareciliklerinin devamını sağladık.

29. Toplu görüşmeler neticesinde kamu ça-
lışanları arasındaki ücret farkının giderilmesi 
amacıyla denge tazminatı alınarak; çalışanlara 
ek ödeme sağlandı. 

30. KİK’lerde Yurt-Kur çalışanlarının prob-
lemlerine çare aradık ve birçok hakkı elde et-
tik.

Kariyer Basamakları 
yönetmeliğine açtığımız dava 

sonucunda 150.000 civarındaki 
2 ve 3 yıllık okul mezunu 

öğretmenin de sınava girmelerini 
ve uzman olmalarını sağladık.

“

Toplu görüşmeler 
neticesinde kamu çalışanları 

arasındaki ücret farkının 
giderilmesi amacıyla denge 

tazminatı alınarak; çalışanlara ek 
ödeme sağlandı. 

“ “

“



31. 2006 yılında doktora ve yüksek lisans ya-
panların öğrenimleri bitinceye kadar zorunlu 
hizmetten muaf olmalarını sağladık.

32. Bilgi Edinme Yasasına göre bilgi verme-
yen idarecilerin mahkemede yargılanmasını 
sağladık.

33. Yardımcı Hizmetler sınıfında çalışan 
personel ile ilgili yaptığımız anket basında ge-
niş bir şekilde yer aldı, bu anketi meclis gün-
demine taşıdık.

34. İdareci atamalarında torpile sebep olan 
takdir puanını iptal ettirdik.

35. İlk defa öğretmen olarak atanacaklarda 
3 saatlik bilgisayar kredisi alma mecburiyetini 
iptal ettirdik.

36. 4-b kapsamındaki sözleşmeli öğretmen-
lerin sendika üyesi olmaları sağlandı.

37. Avea’nın süresiz konuşma süresini ip-
tal girişimini durdurarak iptal davası açtık ve 
Avea’nın geri adım atmasını sağladık.

38. Yardımcı Doçentlere doçentliğe geçiş 
için verilen 12 yıllık süre kısıtlamasını kaldırt-
tık.

39. Milli Eğitim Şurası’na damgamızı vurduk, 
katsayı adaletsizliğinin kaldırılması ve mesle-
ki, teknik eğitimin önünün açılması için şura 
kararı çıkarttık.

40. Şefl ik sınavının yapılmasını sağladık.

41. Kıbrıs’a ve Türk Cumhuriyetlerine gide-
cek öğretmenlerin kazanılmış haklarının iptal 
edilmesini önledik.

42. MEB ile yaptığımız Kurum İdari Kurulu 
toplantısında; memur, hizmetli ve diğer çalı-
şanların sorunlarının çözümü noktasında bir-
çok karar imza altına alındı.

43. Üyelerimize ücretsiz olarak avukatlar 
tahsis edildi ve yurt genelinde binlerce dava 
ücretsiz açıldı.

44. Eğitim çalışanlarının bağlı olduğu kurum-
ların çıkarttığı bütün mevzuat yakından takip 
edilmiş, çalışanların aleyhine olanlar yargıya 
götürülmüş ve yüzlerce dava kazanılmıştır. 

45. Yetkili olduğumuz bir çok üniversitede 
yaptığımız Kurum İdari Kurulu toplantılarında 
ciddi kazanımlar elde ettik.

Sosyal Güvenlik ve 
Genel Sağlık sigortası yasa 

tasarısına karşı Emek Platformu 
ile beraber etkili bir mücadele 
ortaya koyarak Hükümetin geri 

adım atmasını sağladık.

Milli bayramlarda 
ve sevkli olunan günlerde

 ek ders ücretlerinin 
kesilmemesini  sağladık.

“

“
“

“



46. Süreli ve süresiz olarak, bülten, dergi, 
afi ş ve kitaplar bastırılarak eğitimcilerin ve 
eğitimimizin meseleleri Türkiye gündemine ve 
basına taşındı.

47. Bütün illerimizde ve ilçelerimizde yüz-
lerce konferans, seminer, panel, çeşitli sosyal 
faaliyetler yapıldı. 

48. Eğitim çalışanlarını ilgilendiren birçok 
konuda genel ve yerel eylemler gerçekleştiril-
di, yöneticiler üzerinde kamuoyu baskısı oluş-
turuldu.

49. Sendika üyelerine baskı yapan veya ta-
raf tutan yüzlerce yönetici hakkında Türk Ceza 
Kanununun 118/1. ve 2. maddeleri gereğince 
bir yılla üç yıl arasında hapisle cezalandırılma-
sı istemiyle suç duyurularında bulunuldu. 

50. Kurum İdari Kurulu Toplantısında alınan 
karar sonrasında memurun bakmakla yükümlü 
olduğu yakınlarının SEVKSİZ olarak doğrudan 
sağlık kuruluşlarına gidebilmelerini sağladık.

51. Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık sigor-
tası yasa tasarısına karşı Emek Platformu ile 
beraber etkili bir mücadele ortaya koyarak ve 
Hükümetin geri adım atmasını sağladık. 

52. Sözleşmeli öğretmenlerin sorunlarını 
milletvekilleri aracılığıyla TBMM gündemine 
taşıdık.

53. Sözleşmeli öğretmenlere yaz tatili dö-
neminde eş durumu tayini yapabilmelerini sağ-
ladık. 

54. Öğretmen eşlerin nakil başvurularının 
birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmesi-
ni sağladık.

55. Sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman 
öğretmen olarak görevlendirilenlere de ek ders 
ücreti ödenmesini sağladık.

56. Kurul ve komisyonlarda görevli öğret-
menlere ücret ödenmesini  sağladık.

57. Müdür yetkili öğretmenlere yarı yıl ve 
yaz tatillerinde haftada 3 saat olarak ödenen 
ek ders ücretinin artırılmasını sağladık.

58. Milli bayramlarda ve sevkli olunan gün-
lerde  ek ders ücretlerinin kesilmemesini  sağ-
ladık.

59. Ayırtmanlık görevini yapmak üzere sı-
nava gelen öğretmenlere öğrenci gelmese de 
ücret ödenmesini sağladık.

Türkiye’de ilk olarak 
Hizmetliler Kurultayı düzenledik 

ve hizmetli arkadaşlarımızın 
temsilcilerini 

Milli Eğitim Bakanıyla 
yüz yüze görüştürdük.

Ayırtmanlık görevini 
yapmak üzere sınava gelen 

öğretmenlere öğrenci gelmese de 
ücret ödenmesini sağladık.

“

“
“

“



60. Motor ve tesviye branş öğretmenlerin-
den isteyenlerin de teknoloji tasarım dersine 
atanabilmelerini sağladık.

61. Norm kadro fazlası atölye ve meslek 
dersi öğretmenlerinin de işletmelerde koordi-
natörlük görevi almalarını sağladık.

62. Rehberlik öğretmenlerinin de sorumlu-
luk sınav dönemlerinde ücret alabilmelerini 
sağladık.

63. 2007 yılı Toplu Görüşmelerinde sendika-
mızın eşit işe eşit ücret prensibi doğrultusunda 
yaptığı mücadele sonunda hükümet tarafına 
eğitim çalışanlarının ek ödeme yapılan kamu 
çalış anlarına göre 450 YTL az maaş aldığını 
kabul ettirerek 2008 yılı Temmuz’una kadar bu 
eşitsizliğin giderileceği sözünü aldık.

İşte burada anlatılanlar, SEN-
DİKA NE İŞ YAPAR? sorusuna ve-
rebileceğimiz en somut cevap-
lardan bir kısmıdır. 

Buraya yazılamayan daha yüz-
lerce kazanım, etkinlik, eylem 
ve hukuki girişim kamuoyunun 
ve çalışanların hafızasında ye-
rini bulmuştur.

Bütün eğitim çalışanlarının, 
sendikalardan önceki ve sendi-
ka kanununu çıktıktan sonraki 
durumlarını bir kez olsun mu-
kayese etmelerini ve SENDİKA 
NE İŞE YARIYOR? sorusunu tek-
rar düşünmelerini istiyoruz.

İki defa Kadın Kurultayı 
düzenleyerek bayan çalışanların 

talep ve sorunlarını 
gündeme taşıdık.

Bütün üyelerimizi 
Ferdi Kaza Sigortası ile 

sigortaladık ve kaza sonucu 
vefat eden üyelerimizin 

yakınlarına tazminat ödedik.

“

“
“

“
Türkiye’nin Sendikası


