
Merhaba
Sendikamız Eğitim Sen, kurulduğu 
ilk günden itibaren yükseköğretim 
alanına dair sorunları yakından 
takip ediyor. Elbette sadece 
sorunları işaret etmekle yetinmiyor. 
Somut çözüm önerilerini üyeleriyle 
birlikte belirleyip, bu doğrultuda 
adımlar atmayı hayati bir ilke 
olarak görüyor. 

Elinizdeki bu bültenin, uzunca bir 
dönemde elde ettiğimiz birikimin 
ürünü olduğunu özellikle belirtmek 
isteriz.  Ancak bu birikimi belirgin 
kılmak ve geliştirmek için maruz 
kaldığımız benzer sorunlara karşı 
yaptıklarımız ve yapabileceklerimiz 
üzerine daha fazla düşünmenin 
oldukça elzem olduğunu 
düşünüyoruz.  

Üstelik yaşamlarımızın hızla 
belirsizliğin içerisine sürüklendiği, 
savaş ve şiddet politikalarının 
geleceğimizi küle çevirdiği, 
emeğimizin ve haklarımızın giderek 
değersizleştirildiği, ayrımcılığın 
derinleştiği bir dönemde yan yana 
durabilirsek “güç” olabileceğimizi 
ve sorunlarımızı çözebileceğimizi 
biliyoruz. Bunu yapabilmek için 
sahici ve samimi tek adresin, 
sendikamız olduğunu iddia 
ediyoruz. 

Yükseköğretim Bültenimizin 
ilk sayısının, yalnızlaştırma 
politikalarına karşı güçlü 
dayanışma ilişkileri geliştirebilmeye, 
sahip olduğumuz birikimle ortak 
mücadele yürütüp sorunlarımızı 
çözebilmeye ve “insan, toplum, 
doğa yararına” yükseköğretim 
sisteminin örgütlenebilmesine katkı 
sağlamasını umuyoruz. 

Sonraki sayılarımızın hepimizin 
ortak emeği ile güçleneceğine 
inanıyoruz.

YÖB ve ÜTK Nedir? Ne İş Yapar?
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YÖB ve ÜTK Nedir? Ne İş Yapar?

Yıllardır savunduğumuz “özgür bilim, özgür 
ve demokratik üniversite, güvenceli çalışma” 
ilkelerini hayata geçirebilmenin, yükseköğretim 
hizmetinin kamusal, parasız ve nitelikli 
örgütlenmesini sağlayabilmenin ve daha güzel, 
eşit, adil, barış içinde bir yaşamı bugünden 
başlayarak kurabilmenin yolu örgütlenmekten 
ve örgütlü hareket edebilmekten geçiyor.  
Taleplerimizi, sesimizi ve mücadelemizi 
ortaklaştırabilmek, bugünümüzün ve 
yarınımızın “nasıl” şekilleneceğine hep birlikte 
karar verebilmek için sizleri Eğitim Sen’e davet 
ediyoruz.

Eğitim Bilim ve 
Toplum Dergisi 
adında hakemli 
dergimizin olduğunu 
ve sendikamızın 
tüm yayınlarına 
web sayfamızdan 
ulaşabileceğinizi
BİLİYOR MUYDUNUZ?

Sendikamız bünyesinde, üniversitelerin 
ve üniversite çalışanlarının sorunlarına 
çözüm üretmek, yükseköğretime dair 

özgün politikalar geliştirmek ve uygulamak 
amacıyla 2009 yılında Yükseköğretim Bürosu 
(YÖB) kurulmuştur. Çeşitli üniversitelerden 
ve yükseköğretim kurumlarından seçilmiş 
üyelerimizden oluşan YÖB ve örgütlü 
olduğumuz üniversitelerdeki üyelerimizin 
seçtiği temsilcilerden oluşan Üniversite 
Temsilciler Kurulu (ÜTK) aracılığıyla sendikamız, 
üniversitelerin demokratik ilkeler etrafında 
yeniden örgütlenmeleri, iç işleyişlerinin 
demokratikleşmesi, bilimsel bilginin ulaşılabilir 
ve paylaşılabilir hale gelmesi için çalışıyor. 
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Yükseköğretim Sorunları Masada Kaldı!

2016-2017 yıllarını kapsayan ve 
milyonlarca kamu emekçisinin hayatını 
yakından ilgilendiren toplusözleşme 

süreci Memur Sen’in AKP ile yaptığı “tarihi 
anlaşma” ile sona erdi. Memur Sen Genel 
Başkanı tarafından “tarihi bir anlaşma” 
olarak nitelenen toplusözleşme, gerek içeriği 
gerekse sürecin yönetilmesi açısından, 
toplusözleşmelerin utanç tarihinde üst 
sıralarda yer alacağına hiç şüphemiz yok. 
Çünkü ne isteyenin yüzü karardı, ne de verenin! 
Alan memnun, satan memnun kaldı. Elbette 
“Memur Sen değil, Memnun Sen” diyenlerin 
de bir bildiği vardı…

“Satış Sözleşmesinin” Gelişi Dünden Belliydi!

Ortada ne kurulmuş bir hükümet, ne de 
sendikacılık yapan bir sendika varken, 
emekçinin aleyhine AKP’nin lehine tavır 
takınmayı “hizmet sendikacılığı” olarak 
görenler masaya oturmuşken, toplusözleşme 
görüşmelerinin Ağustos ayında yapılmayıp 
Eylül ya da Ekim ayına ertelenmesi talebimizi 
“aman, emekçiler kazan kaldırır!” korkusuyla 
geçiştirmeye çalışanların imza attıkları 
toplusözleşme bizleri hiç şaşırtmadı!

Üstelik Bakan sıfatıyla masaya oturan zat-ı 
muhterem artık milletvekili dahi değildi. Geçici, 
savaş hükümetin tek derdi, her gün artan 
“tabut sayısı” üzerinden oylarındaki değişimi 
hesaplamaktı… Memur Sen Başkanı’nın tek 

derdi ise, yüz binlerce emekçiyi temsilen 
masaya oturan KESK ve Kamu Sen Genel 
Başkanlarının masadaki varlıklarıydı… Bu 
nedenle masada konuşamadıklarını, kapalı 
kapılar ardında konuşup, karara bağlama 
yolunu seçtiler! 

Memur Sen’in Toplusözleşme Metninde 
Yükseköğretim Emekçileri İçin Ne Var Ne Yok! 

Toplusözleşmeyi sadece ücret zammı 
olarak gördüler, onu da ellerine yüzlerine 
bulaştırdılar! AKP ile Memur Sen ikilisi kamu 
emekçilerine 2016 için yüzde 6+5, 2017 için 
yüzde 3+4’lük zam oranlarını yeterli gördüler. 
Hâlbuki 2014 yılındaki ekonomik kaybımızın 
yüzde 12 olduğu ve Ocak 2015’ten bu yana 
TL’deki değer kaybının da yüzde 20’yi aştığını 
gözetirsek, zam oranlarının kayıplarımızı 

Memur Sen Genel Başkanı 
tarafından “tarihi bir 

anlaşma” olarak nitelenen 
toplusözleşme, gerek içeriği 
gerekse sürecin yönetilmesi 

açısından, toplusözleşmelerin 
utanç tarihinde üst sıralarda 

yer alacağına hiç şüphemiz 
yok.
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dahi karşılamayacağını görmek zor değil. 
Kaldı ki artan vergi dilimi sonrasında kaşıkla 
verilen zammın kepçeyle geri alınacağını da 
unutmamak gerek!

Peki, toplusözleşmede yükseköğretim 
emekçileri açısından karşımıza nasıl bir tablo 
çıkmaktadır? Memur Sen’in “tarihi anlaşma” 
dediği toplusözleşmede öne çıkardığı 
“kazanımlara” baktığımızda;

•	 “Kredi	 ve	 Yurtlar	 Kurumu	 emekçilerinin	
nöbet ücreti iki katına çıkarıldı!” 
denilmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki 
KYK emekçileri açısından nöbete kalmak 
zorunludur. Nöbet ücret saati ise 1,5 lira 
gibi komik (40 saate 50 lira gibi) ücretlerle 
ödenmekteyken, nöbetlere karşılık aylık 
15-25 lira arası yemek yardımı ödemesi 
yapılabilmekteyken, yapılan zam oranının 
oldukça komik olduğu ve emekçilerin 
emeğinin karşılığı olmaktan çok uzak 
olduğu ortadadır! Bunların yanı sıra KYK 
emekçilerine yılda bir kez ödenen 1 maaş 
ikramiye uygulamasının kaldırıldığını ve 
kaybı telafi edecek herhangi bir değişiklik 
yapılmadığını da hatırlamakta yarar 
bulunmaktadır!

•	 Öne	 çıkarılan	 bir	 başka	 “kazanımın”	
ise üniversitelerde “geliştirme ödeneği 
ödenmesine devam edilmesi” olduğu 
ileri sürülmektedir. Bilindiği üzere 
birçok üniversitede geliştirme ödeneği 
uygulaması Aralık 2015’te sona erecektir. 
Bu ödeneğin devamının sağlanması bizim 
de talebimizdir. Ancak “geliştirme ödeneği” 
konusunda emekçilerin beklediği asıl önemli 
düzenleme, idari ve teknik personelin de 
geliştirme ödeneğinden yararlanmasının 
sağlanması ve ödeneğin ayrımcılık 
yapılmadan herkese ödenmesidir. Memur 
Sen, toplusözleşme masasında emekçilerin 
bu talebini güçlü biçimde savunmadığı gibi, 
var olan ayrımcı uygulamanın devamını 
“tarihi kazanım” olarak nitelemekten de 
geri durmamıştır.

•	 Diğer	 bir	 “tarihi	 kazanım”,	 “üniversitelerin	
ikinci öğretim yapılan birimlerindeki fazla 
çalışmaya ilişkin sınırlamaların azaltılması” 
biçiminde kamuoyuna sunulmaktadır.  
Memur Sen’e göre “ikinci öğretim yapılan 
birimlerdeki idari personel yönünden 
öngörülen %30 sınırının % 40’a, diğer 
birimlerdeki idari personel için öngörülen 
%10 sınırlamasının  %15’e çıkartılması”dır! 
Hâlbuki kendileri de dâhil tüm sendikaların 
talebi, ikinci öğretimde kendi rızasıyla görev 
almak isteyen tüm personelin ayrımcılık 
yapılmadan görevlendirilmesi olmuştur. 
Ancak Memur Sen böylesi naif bir talepten 
dahi geri adım atıp, sınırlandırmadaki 
küçük düzenlemeleri dahi “kazanım” 
olarak niteleyebilmektedir. Elbette, 
suyun başını tutanlar gücü ellerinden 
bırakmak istememekte ve kime, neyin, 
ne kadar verileceğini belirlemeye devam 
etmek istemektedir. Emekçilerin fazla 
çalışmak zorunda bırakılması utancı bir 
yanda dururken, fazla çalışma sonrasında 
alınacak ücretin bir hak olarak görülmeyip 
ulufe dağıtır gibi dağıtılmak istenmesi de 
bir kazanım değil utançtır!  

Biz Ne Talep Etmiştik?

•	 Akademik	 zam	 ve	 teşvik	 ödeneğinde	 yok	
sayılan yükseköğretim kurumlarındaki tüm 
idari ve teknik personele “yükseköğretim 
tazminatı” ödensin talebimizi, Memur 
Sen sadece üniversitelerle sınırlayarak 
gündemine aldı ve sendikamızdan devşirdiği 
bu talebin arkasında dahi durmadı!

•	 Yükseköğretim	 alanındaki	 kurumlar	 arası	
nakil sorunu ve “görevde yükselme ve 
unvan değişikliği sınavı” gündeme dahi 
gelmedi!

•	 “50/d’li	araştırma	görevlileri	koşulsuz	33/a	
kadrosuna geçirilsin” talebimizi devşiren 
Memur Sen, kendi talebiymiş gibi masaya 
sundu ama hemen unuttu! Nasıl unutmasın 

Sendikamızın 
tüzüğü gereği, 
Merkez Yürütme 
Kurulu’na seçilen 
yöneticilerimizin 
aldığı ücretin, 
sendikamızda 
yöneticilik 
yapmadan önce 
bulundukları kadro 
ve derecede hak 
ettikleri toplam 
ücreti geçmediğini 
(Madde 59),

BİLİYOR MUYDUNUZ ?

Her kademedeki 
yöneticilerimizin, 
aynı organa üst 
üste iki dönemden 
(Olağan Genel Kurul) 
fazla seçilemediğini 
(Madde 59),

Sendikamızın tüzüğü 
gereği  “yürütme, 
denetleme, disiplin 
kurulu ve tüm 
delegeliklerde” 
ayrı ayrı en az % 
40 oranında kadın 
kotası uygulandığını 
(Madde 62)
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ki? Memur Sen’in sözüyle eylemi arasında 
derin bir uçurum bulunmaktadır. Yakın 
zamanda	(YÖK’ün	50/d	Çalıştayı),	50/d’den	
33/a’ya	 koşulsuz	 geçiş	 talebimize	 karşı	
çıkarak “performans değerlendirmesi 
kriteri	 ile	 33/a’ya	 geçiş	 olsun”	 önerisini	
savunanların (!) talepleri ne de olsa 
“dostlar alış verişte görsün” mantığıyla 
oluşmaktadır. 

•	 “En	az	50	çalışanın	bulunduğu	işyerlerinde	
bebek bakım üniteleri ile kreş açılmalı, 
çalışan sayısı 50’den az olan işyerleri 
birleştirilerek kreş hizmetinden 
faydalanmaları sağlanmalıdır.” dedik, 
Memur Sen sadece KYK çalışanlarının 
üniversitede okuyan çocukları için yurtlarda 
%50 burs istedi ve onu da alamadı! 

•	 “Tüm	 kadrolara	 ait	 ek	 gösterge	 rakamları	
iyileştirilerek yeniden düzenlenmelidir” 
talebimiz “tarihi anlaşma” masasında 
buhar oldu!

•	 Toplusözleşmede	 engelli	 personelin	 adı	
dahi geçmedi!

•	 Toplusözleşme	 metninde	 kadınlar	 ve	
ebeveyn hakları için tek bir düzenleme 
dahi yapılmamıştır. Hatta toplusözleşme 
masasında konfederasyonumuzun 
kadınlara yönelik taleplerini ifade etmek 
isteyen KESK Kadın Sekreteri Gülistan 
Atasoy Memur Sen yöneticilerinin 
saldırgan ve kadına tahammülsüz tutumu 
ile karşılaşmıştır.

Gerçek Toplusözleşmeyi Gerçek Sendika 
Yapar!

Gerçek bir toplu sözleşmede başarının en 
önemli ölçütü talepler ile sonuç arasındaki 
ilişkinin nasıl kurulduğudur. Neyi nasıl talep 
ettiğiniz ve neye imza attınız önemlidir. 
Bu açıdan bakıldığında 2016-2017 toplu 
sözleşmesinin tarihi bir kazanım değil, açık bir 
“hezimet” olduğu açıktır. 

Memur-Sen’in parasal talepleri oransal olarak 
ele alındığında 2016 yılı için yüzde 31-33 
arasındayken, yüzde 11’e (6+5) evet denmiş, 
2017 için oransal olarak toplamda yüzde 24 
talep edilirken yüzde 7’ye imza atmıştır. 

Her ne kadar toplusözleşme süreci fiilen 
bitmiş olsa da, toplusözleşme görüşmelerinde 
aslında neler yaşandığını, kamu emekçilerinin 
Memur Sen tarafından nasıl ve ne şekilde 
kandırıldığını işyerlerimizde anlatmak 
elzemdir. Toplusözleşme taleplerimizin 
gerçekleşmesinin önündeki asıl engelin 
Memur Sen olduğunu görmek, gerçek bir 
toplu sözleşmeyi ancak gerçek bir sendikanın 
yapabileceği konusunda net bir tavır takınmak 
hayati bir önem almıştır.
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Üniversitelerde Her Gün 6 Kasım!  

Bilindiği üzere YÖK, 6 Kasım 1981 
tarihinde 2547 sayılı yasanın resmi 
gazetede yayımlanmasının ardından 

yükseköğretim yaşamımızdaki yerini aldı.  O 
günden bugüne üniversitelerimiz, emperyalist 
güçlerin güdümünde, Kenan Evren ve diğer 
darbeci generallerin kafa kafaya vererek 
hazırladığı bu yasa metni ve dolayısıyla YÖK 
düzeniyle yönetiliyor!  

34 yıllık bu süreçte değişmeyen en önemli 
amaç, iktidarı ellerinde tutanlar tarafından 
“makbul görülmeyen”  her ne varsa bunların 
kontrol altına alınması, yasaklanması ya da 
toplumda karşılık bulmasının engellenmesidir. 
Ayrıca bu güç sayesinde, yükseköğretim 
hizmeti de hızla alınır satılır bir meta haline 
getirilmiş, toplumun değil patronların 
ihtiyaçlarını karşılamaya endeksli bir sistem 
inşa edilmiştir. Bu nedenledir ki böylesi 
muazzam bir kudreti ellerinde tutanlar, “YÖK’ü 
kaldırma” vaatlerinden her daim çark etmişler, 
YÖK’ün kendi siyasi ve ekonomik çıkarlarına 
hizmet etmesinden istifade etmekte bir beis 
görmemişlerdir. 

Bu tablo içerisinde yer alan üniversitelerimize 
yakından baktığımızda, üniversiteler 
arasındaki nitelik farkı, bilim emekçiklerine 
dayatılan güvencesiz bir çalışma ortamı, 
piyasa koşullarına teslim olmuş bir eğitim 
ve araştırma faaliyeti düzeni ile rektörler ve 

etraflarındakilerin diktatör özentisi hal ve 
tavırları karşımıza çıkmaktadır. 

•	 Sermaye	 çevrelerine	 kar	 getirisi	 olan,	
hükümetin siyasi çıkarlarına hizmet eden 
bilimsel çalışmalar dışında kalan akademik 
faaliyetlere ambargo konulurken, 

•	 Araştırma	 görevlileri	 işten	 atılma	
tehditleriyle karşı karşıyayken, 

•	 Taşeronlaşma	hızla	yaygınlaşırken,	

•	 İdari	ve	teknik	personelin	en	temel	talepleri	
yok sayılırken, 

•	 Aklın	 ve	 mantığın	 sınırlarını	 zorlayan	
hukuksuz, haksız, keyfi disiplin 
soruşturmaları, cezalar, sürgünler 
“olağanlaştırılmışken”,

•	 Eleştirel	 düşünce	 ve	 ifade	 özgürlüğü	 can	
çekişirken,

Üniversitenin üniversite olmaktan çıkarıldığı, 
öğrencilerine sadece diploma veren kurumlara 
indirgendiğini görmek zor değildir!

Artık, tek başına YÖK’ün kaldırılması yetersizdir. 
Onun bugüne kadar yerleştirdiği bu düzenin 
köklerinden sökülüp atılması gerekmektedir. 
Ancak, üniversitelerin yeniden özgürlüğüne 
kavuşabilmelerinin ve insan, toplum, doğa 
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yararına faaliyet gösterebilmelerinin yolu, 
tam da bugüne kadar uygulanan politikaların 
terk edilmesiyle mümkün olabilecektir. 
Kamusal finansman, kurumsal özerklik, 
iş güvencesi, akademik özgürlükler ve 
üniversite bileşenlerinin yönetim ve denetim 
mekanizmalarında yer aldığı eşitlikçi, 
özgürlükçü ve demokratik özyönetim ilkeleri 
garanti altına alınmadan böylesi bir kopuşun 
sağlanamayacağı da unutulmamalıdır. 

Eğitim Sen olarak özellikle belirtmek isteriz ki 
bizim için her gün bu rantçı, eşitsizlikçi, ayrımcı, 
baskıcı ve yasakçı düzene karşı mücadele 
günüdür.  Bu düzeni yılın bir gününde, onu da 
tarihselliğinden kopararak ve gerçekliğinden 
uzaklaştırarak hatırlayanlara en güzel cevabı 
kamusal, parasız ve nitelikli öğrenim hakkını, 
akademik özgürlükleri, iş güvencesini, 
eleştirel ve özgür bilim üretmeyi bir an olsun 
savunmaktan vazgeçmeyenler vermektedir. 

Bizler de bu bilinçle, idari ve teknik personelden 
öğretim elemanlarına, öğrencilerden taşeron 
işçilerine kadar tüm üniversite bileşenlerinin 
sorunlarına çözüm üretmek, üniversitelerimizi 
her türlü ayrımcılığın ve eşitsizliğin ortadan 

Artık, tek başına YÖK’ün kaldırılması 
yetersizdir. Onun bugüne kadar 
yerleştirdiği bu düzenin köklerinden 
sökülüp atılması gerekmektedir. 
Ancak, üniversitelerin yeniden 
özgürlüğüne kavuşabilmelerinin ve 
insan, toplum, doğa yararına faaliyet 
gösterebilmelerinin yolu, tam da 
bugüne kadar uygulanan politikaların 
terk edilmesiyle mümkün 
olabilecektir. 

kalktığı, insan, toplum ve doğa yararına faaliyet 
yürüten kurumlara dönüştürmek için tüm 
gücümüzü seferber etmeye devam edeceğiz.

7
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Akademik Eziyet: Yardımcı Doçentlik

Akademik yaşamda dönüm noktası 
olarak kabul edilmesi gereken evre, 
şüphesiz ki “doktora” statüsünün 

kazanımıdır. Ancak Türkiye’de bu evre, doçentlik 
statüsünün elde edilmesi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Güvenceli çalışma ve akademik 
uzmanlığın nihai “tescili” doçentlik statüsü ile 
sağlanmaktadır. Halbuki doktorasını bitiren, 
tıpta uzmanlık statüsünü kazanan ya da sanat 
dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanan 
kişiler, halihazırda alanındaki yetkinliğini ifade 
eden statüleri elde etmiş olmaktadır. 

Ancak 12 Eylül cuntacıları tarafından 2547 sa-
yılı yasa ile akademik yaşamımıza doktora ve 
doçentlik arasına yerleştirilen bir ara kadro(-
yardımcı doçentlik) yerleştirilmiştir. Böylelikle 
akademiyi askeri bir hiyerarşi biçiminde örgüt-
leyen, güvenceli çalışmaya ulaşabilme yolun-
da önemli bir evre olarak sunulan ve nihayet 

“makbullük” denetimlerinden geçebilenlere ya 
da bu denetimleri kazasızca atlatmayı başara-
bilenlere verilen doçentlik statüsü ile bu kişi-
lerin üniversitedeki daimi varlığı garanti altına 
alınmıştır. 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2015 yılı 
yükseköğretim istatistiklerine bakıldığında, 
yardımcı doçentlerin sayısının öğretim 
üyelerinin neredeyse yarısına denk geldiği 
görülebilmektedir. Türkiye üniversitelerinde 13 
bin 171 kadın ve 20 bin 152 erkek olmak üzere 
toplam 33 bin 323 yardımcı doçent statüsüne 
sahip	 akademisyen	görev	 yapmaktadır.	Diğer	
taraftan 14 bin 140’ı doçent ve 20 bin 879’u 
profesör olmak üzere 35 bin 19 akademisyen 
bulunmaktadır. YÖK’ün 2015 istatistikleri 
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarındaki  
öğretim üyelerinin % 49’unun yardımcı doçent 
kadrosunda çalıştığını göstermektedir.

Yardımcı doçentlerin akademideki nicel gücü 
fazla olsa da güvencesiz istihdamın neden 
olduğu işten atılma kaygısı, sorunlarının 
hızla artmasına neden olmuştur. Güvencesiz 
istihdamın dışındaki en önemli sorun, 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 24. 
maddesinin hükümleri gereği uygulanan 
ve gelişmiş ülkelerin hiç birinde örneği 
bulunmayan  “doçentlik sınavları”dır.

YÖK’ün 2015 istatistikleri 
Türkiye’deki yükseköğretim 
kurumlarındaki  öğretim 
üyelerinin % 49’unun 
yardımcı doçent kadrosunda 
çalıştığını göstermektedir.

A
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Doçentlik Sınavlarında Yaşananlar 
Sorunlar

Türkiye’de doçentlik sınav jürilerinin 
oluşturulması, oluşturulan jürilerin 
doçent adaylarını objektif ölçütlere dayalı 
değerlendirmesi ve sınavın zamanında 
yapılması konularında ciddi sorunlar 
yaşanmaktadır. Örneğin Üniversitelerarası 
Kurul tarafından oluşturulan doçentlik sınav 
jürilerinin gerçekte nasıl oluşturulduğu tam 
olarak bilinmemektedir. Aynı bilim veya 
sanat dalında birden fazla jüride yer alan 
öğretim üyelerinin varlığı söz konusuyken, 
alanında otorite olarak kabul edilen pek çok 
profesöre yıllarca hiçbir doçentlik jürisinde yer 
verilmemektedir.

Üniversitelerarası Kurul tarafından, doçent 
adayının başvurduğu bilim veya sanat 
alanında çalışıyor olmaları dışında bilinen 
hiçbir kuralı olmadan, oluşturulan doçentlik 
sınavı jürisi ilk aşamada adayın dosyasını (eser 
incelemesi) bilimsel yeterlilik bağlamında 
değerlendirir. Bu aşamada tanımlanmış 
ölçütlerin bulunması jüri üyeleri tarafından 
yapılan değerlendirmeyi görece objektif hale 
getirmektedir. Yine ilk aşamada jüri üyeleri 

yaptıkları değerlendirmeye göre raporlarını 
sunarlar ve az üç (3) jüri üyesi tarafından eser 
incelemesi/dosyası	yeterli	bulunan	aday	sözlü	
sınava katılmaya hak kazanır. 

Sınavın ikinci aşaması ise en acımasız 
bölümdür. Bu aşama hiç bir değerlendirme 
ölçütünün olmadığı, değerlendirme yapılan 
bilim veya sanat alanı ile ilgili veya ilgisiz 
her	 sorunun/konunun	 sorulabildiği,	 jüri	
üyelerinin kişilik özelliklerinin ve öznel 
değerlendirmelerinin açığa çıktığı aşamadır. 
Jüri üyesinin sınava girmeden önce okuduğu 
makalede geçen herhangi bir şeyi sorması ya 
da kendi öğrenciliği zamanında geçerli olan 
ve bugün kullanılmayan bir bilgiyi adaydan 
yanıtlamasını istemesi mümkündür. Başka bir 
şekilde ifade etmek gerekirse, sözlü sınavlar 
her türlü ideolojik, önyargılı ve öznel eğilimleri 
ağır basan değerlendirmelere açıktır.

Taleplerimiz ve Çözüm Önerilerimiz

	 Doçentlik	 statüsünün	 kazanımında	
akademik eziyet halini alan “sözlü sınav” 
uygulamasına acilen son verilmelidir.

 Akademik çalışma ortamı, hiyerarşik 
yapılanmadan kurtarılmalı, ast-üst ilişkisi 

9
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yerine birlikte üretim esas olmalıdır. 
Akademik unvanlar, hiyerarşik göstergelere 
dönüştürülmemeli, ticari nüfuz kaynağı 
olmamalıdır. 

* Bütün üniversite emekçilerine kadrolu, 
güvenceli istihdam ve insanca çalışma 
koşulları sağlanmalıdır.

* Üniversiteleri ve üniversiter faaliyetleri 
değerlendirirken daha çok eşyaları, 
nesneleri nitelemek için kullanılan “kalite” 
kavramı yerine, insanı ve vasfı işaret eden 
“nitelik” kavrayışı benimsenmelidir. Nitelikli 
bir araştırmanın üretimi ve bunun yayına 
dönüşmesi uzun süre gerektirmektedir. 
Bilimsel etkinlik kısa süreli bir çalışma 
değildir.

 
* Üniversitenin niteliği öğrenciye, 

çalışanlarına ve topluma kazandırdığı 
değerlerle anılmalıdır. Bu değerler tek 
tipleştirici, standartlaştırıcı kriterlerle 
sayısallaştırılarak değil; akademik etik, 
sosyal yarar ve çok seslilik temelinde 
olumsal biçimde şekillenmelidir.

* Akademik yükseltmelerde haksızlıkların 
ortadan kaldırılması için sübjektif 
değerlendirmelere açık mülakat sınavlarına 
son verilmeli ve bilimselliği kabul görmüş 
çalışmalar ikinci bir değerlendirmeye tabi 
tutulmamalıdır.

* Akademik yükseltmeler indeks şartı ve 
yayın sayısı gibi salt nicel göstergelere göre 
değil, bilimsel nitelikler esas alınarak nesnel 
ölçütlere ve bağımsız jürilerin kararlarına 
göre yapılmalıdır. Bilgi üretimine katkıyı, 
toplumsal katkıyı esas alan, işin niteliğini 
dikkate alan bir bilimsel değerleme sistemi 
oluşturulmalıdır.

* Her türlü akademik değerlendirme raporları, 
kamunun ve isteyenin incelemesine açık 
olmalı ve raporların bir örneği adaya 
gönderilmelidir. Bu yaklaşım, hem 

değerlendirmelerde nesnelliği sağlayacaktır 
hem de değerlendirme yapan kişileri eğitici 
bir işlev görecektir. Birbirinin raporlarını 
okuyanlar, ortak raporlama dili ve etiği 
oluşturabileceklerdir. Akademik yükseltme 
ve atama jürileri, değerlendirmelerini, 
akademisyenlerden beklenen şu beş temel 
işlev üzerinden yapmalıdır:

1. Bilgi üretme (araştırma yapma)

2. Üretilen bilgi ve düşünceleri paylaşma 
(ulusal ve uluslararası bilimsel 
toplantılara katılma, bildiri sunma; kitap 
ve makale yazma; alana katkı; alandaki 
bilimsel yayınları izleme; ilgili meslek 
kuruluşlarına üye olma vb.)

3. Ürettiği ve edindiği bilgileri öğretme 
(ders verme; yüksek lisans ve doktora 
tezleri yönetme)

4. Akademik yaşama diğer katkılarda 
bulunma (yönetim görevi üstlenme, 
komisyon, jüri ve bilim kurulu üyeliği 
yapma; bilimsel dergilerde hakem olma, 
danışmanlık yapma vb.).

5. Bilimsellik ve bilimsel etik sorumluluğu 
ile saygınlığını koruma.

*	 Dolayısıyla	 akademik	 yayınların	
değerlendirilmesinde, yayının nerede 
yayımlandığından çok içeriği; alana, 
topluma ve insanlığa katkısı öne çıkmalıdır.

* Nitelikli eğitim, eleştirel düşünce ve yaratıcı 
araştırmanın yolu; standardizasyon ve 
akreditasyondan/dışsal	 denetimden	
değil, demokratik katılım ve kamusal 
denetimden	 geçmektedir.	 Etkinliklerin/işin	
en iyi denetim yolu; akademik topluluğun 
öğrencisi ve tüm çalışanlarıyla demokratik 
kurullar yoluyla değerlendirme ve denetimi; 
bilimsel özgürlüğü ve kurumsal özerkliği 
zedelemeden bunun kamu denetimiyle 
desteklenmesidir.
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Üniversitede Cinsiyete Dayalı İş Bölümü: Kadınlar 
Akademinin Neresinde?*

Devlet	 Personel	 Dairesi	 Başkanlığı	
(2015) verilerine göre Türkiye’de 
kadın akademisyenlerin tüm 

akademisyenlere oranı %42.65’e yükselmiştir 
ve	 bu	 Dünyadaki	 pek	 çok	 ülkedeki	 kadın	
akademisyen oranından fazladır.  Kadın 
istihdamında	 Türkiye	 ile	 diğer	 OECD	 ülkeleri	
arasındaki derin uçurum1  ve diğer cinsiyet 
ayrımcılığı sıralamalarında2 ülkenin yerinin 
pek parlak olmaması Türkiye’de kadınların 
akademik faaliyette diğer ülkelere nispeten 
belirgin derecede yüksek oranlarda katılımına 
eleştirel bir perspektiften bakmayı gerekli 
kılmaktadır. 

Kadınlar ve Üniversite Yönetimi
Kadınların akademik hiyerarşideki yerlerine 
baktığımızda kadınların sayısal çoğunluğunun 
üniversite kadrolarına eşit bir şekilde 
dağılmadığını görmekteyiz. Akademik hiyerarşi 
yükseldikçe üniversite kadrolarında kadın 
akademisyen oranları düşmektedir (Tablo 1). 
Kadınlar üniversitede çoğunlukla hiyerarşide 
daha düşük pozisyonda ve üniversitelerin ana 
kadrolarından nitelik olarak farklı kadrolarda 
yer almaktadırlar. Örneğin kadınlar okutmanlık 

ve uzmanlık kadrolarında ortalamadan daha 
yüksek bir oranda bulunmaktadırlar. Bu 
kadrolar, akademik ortamda asıl iş olarak 
tanımlanan alanlar olmaktan ziyade genellikle 
akademide yardımcı- destek kadrolar olarak 
yer edinen ve yükselme imkanı barındırmayan 
pozisyonlardır (Acar 1993).  Kadınların 
yine ortalamadan fazla oranda bulunduğu 
Araştırma Görevliliği kadrosu ise gittikçe daha 
çok güvensiz bir hal alan, ve çalışanların yüksek 
lisans ya da doktora eğitimleri sonrasında 
çalışmaya devam edip edemeyeceklerinin 
belirsiz olduğu bir kadrodur3. 

Konuk Yazar: Ar. Gör. Dr. Burcu Şentürk 
Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü.

Dipnotlar
* Bu yazı daha önce Vira Verita Dergisi’nin 2. Sayısında yayınlanan “Çokuz 

ama Yokuz: Türkiye’de Akademisyen Kadınlar Üzerine Bir Analiz” yazısının 
kısaltılmış halidir. 

1 Türkiye’de kadınların %28’i istihdam edilirken, OECD ülkeleri ortalaması 
%57.2’dir ve kadın istihdamının en düşük olduğu ikinci ülke Yunanistan’da 
kadınların % 41.9’dur (OECD 2012).

2 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) (2013) hazırladığı 
insani gelişmişlik raporu Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlik İndeksi’nde Türkiye 
187 ülke arasında 69. sırada, Dünya Ekonomik Forumu 2013 Cinsiyet 
Ayrımcılığı Raporu’nda  (Global Gender Gap Report) 136 ülke arasında 
120. sırada yer almaktadır

3 Araştırma Görevililerinin güncel çalışma koşulları, üniversitelerde 
yaşadıkları sorunları üzerine yapılmış ayrıntılı bir araştırma için bkz. 
Eğitim- Sen Yüksek Öğretim Bürosu, 2013. 
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Tablo 1: Üniversitelerdeki Akademik Pozisyonlara Göre Kadın Akademisyen Oranları
ÇALIŞAN SAYISI KADIN SAYISI KADIN ORANI (%)

Profesör 17670 5337 30.20
Doçent 11791 4017 34.06
Yardımcı Doçent 26017 9786 37.6
Öğretim Görevlisi 15631 6183 39.55
Okutman 7059 4030 57.09
Araştırma Görevlisi 41691 21565 51.72
Uzman 3479 1689 48.54
Çevirici 18 12 66.66
Eğitim Ve Öğretim
Planlamacısı

19 9 47.36

Asistan 11 6 54.54
TOPLAM 123386 52634 42.65

Kaynak: Devlet Personel Dairesi Başkanlığı, 2015.

Kadınların Üniversite Bölümlerine Dağılımı 
Ne Söylüyor? 
Üniversitedeki yönetim kadrolarındaki eşitsiz 
dağılımın bir benzerinin kadınların üniversite 
bölümlerindeki dağılımlarında görmek de 
mümkündür. Tablo 2’de özetlendiği üzere 
kadınlar üniversite dışında daha prestijli 
işler bulunabilecek mesleklerin eğitiminin 
verildiği bölümlerde ve kadınların toplumsal 
cinsiyetlerine uygun olduğu düşünülen 
dallarda yoğunlaşmaktadır. Bu durum elbette 
ki toplumdaki cinsiyet rejiminin yüksek 
öğretim alanındaki ve bu alandaki emek 
piyasasına yansıdığının önemli bir 
göstergesidir.

Kadınların akademik kadrolara orantısız 
dağılımının, bulundukları kurumlardaki karar 
mekanizmalarında yer alma düzeylerine 
de yansımaktadır. 2013 yılı verilerine göre 
üniversitelerdeki toplam 895 dekanın sadece 
81’i (%9) kadındır yine aynı şekilde 203 rektör 
yardımcısının	 18’i	 (%9)’u	 kadındır	 (KADER	
2013). Bugün toplam 174 üniversitenin sadece 
dokuz tanesinin rektörü kadındır ve bu toplam 
rektörler içinde %7.5 gibi küçük bir orana denk 
düşmektedir	 (KADER	 2015).	 Üniversitelerde	
kadınların toplamdaki görünürlükleri ile çelişkili 
bir şekilde yönetici kadrolarındaki düşük 
temsiliyetleri diğer kurumlardaki cinsiyet 
kompozisyonuna benzerlik göstermektedir.  
Örneğin kadınlar tüm kamu personelinin 
%36.51’ini oluştururken, bürokrasideki 
üst düzey memurlardaki kadınların oranı 
ancak	 %8’e	 ulaşmaktadır	 (KADER	 2015).	
Sonuç itibariyle, akademinin diğer pek çok 
alana göre daha yüksek oranlarda kadın 
istihdamına yer verdiği bir gerçek olsa da bu 
durum akademideki karar mekanizmalarına 
kadınların daha çok katılabilmesine ne yazık ki 
yol açamamaktadır. 
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Tablo 2: Üniversitelerdeki	Bazı	Fakülte/Bölümlerdeki	Kadın	Akademisyen	Oranları	
Bölüm/Fakülte Kadın Akademisyen oranı (%)
Dil	ve	Edebiyat 64.2
Tıp 41.5
Diş	Hekimliği 51.9
Eczacılık 74.4
Hemşirelik 92.5
Okul Öncesi Öğretmenliği 73.8
Makine Mühendisliği 12.2
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 17.7
Maden Mühendisliği 18

Kaynak: OSYM (2013a)’dan derlenmiştir. 

aldığı görülebilmektedir. Kısaca birkaç sayısal 
veriye değinecek olursak, Tıp Fakültesi içindeki 
kadın akademisyenlerin bazı bölümlere dağılımı 
şu	şekildedir:	Kardiyoloji	%17.5,	Kalp	ve	Damar	
Cerrahisi %10.8,Ortopedi ve Travmatoloji 
%1.5, Halk Sağlığı %54.7, Mikrobiyoloji %60.4, 
Histoloji ve Embriyoloji %59.1 (OSYM 2013a).  
Cinsiyete dayalı iş bölümüyle şekillenen hane 
ilişkilerinde ailenin asıl gelirini kazanmakla 
yükümlü olan erkekler, bu tür alanlardan mezun 
olduklarında akademi dışı işlere yönelirken, bu 
durum ilgili bölümlerde kadınlara daha çok yer 
açılmasını sağlayabilmektedir. 

Cinsiyete dayalı iş bölümü, belirli iş tiplerini 
ve alanlarını belirli insan kategorilerine 
bölüştürür, bu bölüştürme daha sonraki 
pratikleri dönüştürdüğü ölçüde toplumsaldır 
ve  kadın ile erkeğin faaliyet alanlarını 
belirler	 (Dedeoğlu	 2000,	 Connell	 1998:	 141).	
Cinsiyetin toplumsal ilişkilerinden kaynaklanır 
ve aynı zamanda tarihsel ve toplumsal 
olarak şekillenir (Kergoat 2009:10). Böyle 
bir iş bölümünde kadın ve erkeğin işlevleri 
ve faaliyetleri arasındaki farklılıklar doğal 
olarak görülürken (Fougeyrollas-Schwebel 
2009:159), erkekler üretim alanına kadınlar 
ise yeniden üretim alanına konumlanır. Kadın 
ve erkeğin birincil faaliyet alanları hem farklıdır 
hem de birbirine hiyerarşiktir, bu anlamda 
erkekler aynı zamanda yüksek toplumsal artı 
değer taşıyan işleri kontrolleri altına alırlar 

Emek piyasasında iş ve meslek kuyrukları 
vardır, bunlar sırasıyla iş verenlerin işçileri 
ve işçilerin de meslekleri bir hiyerarşi içinde 
sıralamasıyla	 alakalıdır	 (Reskin	 2001:719-
720).	 İş	 verenler	 iş	 kuyruğunda	 en	 öndeki	
işçiyi, işçiler de meslekler kuyruğundaki en iyi 
pozisyonları	 edinmeye	 yönelirler.	 İşverenler	
çalışanları potansiyel verimliliklerine göre 
olduğu kadar içine cinsiyetin dahil olduğu 
kişisel özelliklere göre de değerlendirirler. Erkek 
işçiler ise kadınların istihdamını, var olan işlere 
daha kolay erişerek, daha çok istenilen işler 
üzerindeki erkek egemenliğini kullanarak ve 
istenmeyen işleri terk ederek kontrol edebilirler 
(Reskin	 2001:730).	 	 	 Bu	 doğrultuda,	 değişen	
piyasa koşullarına göre daha az kazanç getiren 
alanlardan erkeklerin çekildiğini ve bu alanların 
sıradaki kadınlar tarafından doldurulduğunu 
öne	 sürer.	 Diş	 Hekimliği,	 Eczacılık	 gibi	
bölümlerde akademi dışında çalışmanın daha 
yüksek gelirler getirmesi, bu bölümlerde 
akademisyen olarak çalışmayı erkekler için 
daha az çekici hale getirebilmektedir. Tıp 
fakültelerindeki akademisyenlerin cinsiyet 
dağılımı Türkiye ortalamasına yakın görünse 
de  (Bkz. Tablo 2) Tıp Fakültelerindeki ana bilim 
dalları temelinde belirgin bir cinsiyet farklılığı 
gözlemlenmektedir. Nitekim Tıp fakültelerinde 
daha prestijli olduğu düşünülen dallarda 
erkek akademisyenlerin ezici çoğunlukta yer 
aldığı görülürken, kadın akademisyenlerin Tıp 
içerisindeki temel bilimlere ait bölümlerde yer 
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(Kergoat 2009:10).  Kadınlar ve erkekler 
ayrımsal eğitim alırlar ve farklı alanlarda 
ustalaşırlar ve bu da kadın ve erkeğin istihdam 
edilme biçimlerine ve yerlerine doğrudan yansır 
ve aynı zamanda cinsiyete dayalı işbölümünü 
güçlü bir kısıtlama sistemine dönüştüren 
mekanizmalardan birini oluşturur (Connell 
1998:142). Bu açıdan üretim alanıyla yakından 
ilişkili olan faaliyet ve iş kollarında daha fazla 
erkeğin bulunması, daha çok erkeklerin bu tür 
işlere yönelik eğitim veren üniversiteleri tercih 
etmesi ve bunun sonucu olarak bu eğitimi 
veren bölümlerin kadrolarında kadınların çok 
daha az bulunması cinsiyete dayalı iş bölümü 
temelinde anlam kazanır. Örneğin 2013 yılında 
Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve 
Elektrik- Elektronik Mühendisliği bölümlerine 
yerleşen kadın öğrencilerin bölümlerdeki 
toplam öğrencilere oranı sırasıyla %13, %11 
ve %19’dur (ÖSYM 2013b).  Bu bölümlerdeki 
kadın akademisyen sayısı ise sırayla %18, %12 
ve %17’dir (OSYM 2013a).  

Bununla birlikte çocuk ve hasta bakımı gibi 
yeniden üretim ile ilişkili olan faaliyetlerin 
kadınların cinsiyet rollerine daha uygun 
olduğunun ve kadınların bu tür işlere “doğal” 
olarak daha yatkın olduklarının düşünülmesi ve 
bu alanları erkek öğrencilerin tercih etmemesi, 
bu bölümlere ağırlıkla kadın öğrencilerin 
girmesini getirmektedir.  Bu ise akademide 
kadın akademisyenlerin sayısını artırmaktadır. 
Ev içi emeğin kamusal uzantısı görünümünde 

olan çocuk eğitimi ve bakım faaliyetlerinin 
mesleki becerisinin verildiği Okul Öncesi 
Öğretmenliği ve Hemşirelik bölümleri bu 
duruma örnek verilebilir. Bunun dışında Tıp 
Fakülteleri içinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Ana	 Bilim	 Dallarında	 kadın	 akademisyenlerin	
erkeklerden fazla yer alması, bu disiplinin 
çocuk bakımıyla yakından alakalı olması 
nedeniyle kadınlara göre olarak algılanmasıyla 
açıklanabilir. 

Sonuç
Özet olarak kadınlar akademide hem 
görece daha güvencesiz, geçici ve destek 
personel konumundadır hem de kimi 
fakültelerde akademik çalışmanın çok 
kazançlı olmadığı, ya da kadın işi olarak 
görülen mesleklerin eğitimlerinin verildiği 
bölümlerde yoğunlaşmaktadır.  Kadınların 
istatistiklere yansıyan görünürlüğü 
üniversitelerde kaynakların paylaşımının 
cinsiyetçiliğini değiştirmemektedir. Bununla 
birlikte kadın akademisyenlerin cinsiyete 
dayalı iş bölümünde kadınlara daha uygun 
görülen mesleklerin eğitimlerinin verildiği 
dallarda yoğunlaşması, akademideki kadın 
görünürlüğünün toplumsal cinsiyet algısı 
temelinde şekillendiğini göstermektedir. 
Kadınların bilimsel üretimde görünür olması 
elbette önemlidir, ancak bu durum ne yazık 
ki toplumun ataerkil yapısının akademide de 
devam etmesini, akademideki iş bölümünün 
cinsiyetçi olmasını engellememektedir.
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“BAŞARISIZ” Denilerek İşten Atılan Araştırma 
Görevlisi Hazırladığı Tezle “YILIN TEZİ” 

Ödülünü Aldı!

SÖYLEŞİ

Begüm Akman,   
ODTÜ’de 50/d’li 
araştırma görev-

lisiyken azami sürede 
tezini bitiremediği için 
başarısız görüldü ve işten 
atıldı. Ardından, ODTÜ’lü 
öğretim üyelerinden olu-
şan bir kurulun değerlen-
dirmesiyle Parlar Vakfı 
ODTÜ Yılın Tezi Ödülü’nü 
aldı. 

Akman’ın yaşadıkları, 
50/d’li araştırma görev-
lilerinin maruz kaldığı gü-
vencesizliği net biçimde 
gösteriyor. Akademideki 
güvencesiz ve esnek istih-
damın kristalleşmiş hali 
olan 50/d uygulaması, 
araştırma görevlilerini her yıl sözleşme imzalamak zorunda bırakan, öğrenciliğe bağlanmış bir istihdam 
biçimi. 2547 sayılı kanunun 50/d maddesinde düzenlenen bu istihdam biçimine göre, tezini başarıyla 
bitirip öğrenciliği sona eren veya azami sürede (yedi yıl) tezini bitiremeyen araştırma görevlileri işten 
atılıyor. Üstelik azami süre nedeniyle işten atılanlar bir de “başarısız” yaftasına maruz kalıyor! 50/d uy-
gulamasını savunanlar ise “ne yani, başarısız bir kişiyi akademide mi tutacağız?” argümanına sarılıyor. 
“Başarıdan” ve “başarısızlıktan” ne anlaşılması gerektiği tartışması bir yana, birazdan okuyacaklarınız, 
yazdığı tez ile ödülü hak eden bir araştırma görevlisinin dahi 50/d’nin acımasız yüzünden kaçamadığını 
gözler önüne seriyor. 

50/d’li olmayı ve bu süreçte yaşadıklarını, önce “işten atılıp” sonra “yılın tezi” ödülünü alan Begüm 
Akman’la konuştuk. 

Söyleşi
İlker Akcasoy 

Eğitim Sen 
Yükseköğretim 
Uzmanı
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SÖYLEŞİ
Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 
Hangi bölümde lisansüstü eğitiminizi 
yaptınız, ne zaman araştırma görevlisi 
oldunuz? 

Adım	Begüm	Akman,	şu	an	ODTÜ	Biyolojik	Bi-
limler bölümünde doktora sonrası araştırmacı 
olarak	çalışmaktayım.	ODTÜ	Biyoloji	bölümün-
den 2004 Haziran ayında mezun oldum, aynı 
yıl lisansüstü programa başvuru yaptığım için 
2004 Eylül ayında Biyoloji bölümünde yüksek 
lisansa	kayıt	oldum.	Ancak	o	sene	50/d	araş-
tırma görevlisi kadrosu olmadığı için özel sek-
törde çalışmaya başlamıştım. Bu nedenle yük-
sek lisans derslerime devam edemiyordum ve 
tez danışmanı belirleyememiştim, 2. dönem 
kaydımı dondurdum (ilk dönem kurallar gereği 
kayıt donduramadım). 2005 Temmuz ayında 
sınavlarda	başarılı	olarak	50/d	kadrosuna	hak	
kazandım, Eylül ayında göreve başladım, 2005 
Kasım ayında kadrom geldi. 

Master derslerimi almaya ve tez çalışmaları-
ma 2005 Eylül ayında başlayabilmiştim, 2007 
Eylül ayında master tezimi tamamladım. Aka-
binde aynı bölümde doktora çalışmalarıma 
başladım.	 Doktora	 derslerimi,	 yeterlilik	 sı-
navımı, tez önerimi ve tez izleme sınavlarımı 
zamanında ve başarıyla tamamladım. 2008-
2009’da	 ODTÜ’nün	 sağladığı	 ERASMUS	 bur-
sunu kazanarak 6 ay yurtdışına gittim ve tez 
çalışmalarıma	katkı	 sağladım.	Doktora	 tezimi	
2013 Mart ayında tamamladım.

Araştırma görevliliği yaptığınız 
süreçte 50/d’li asistan olmak ne tür 
zorlukları beraberinde getirdi? Asıl 
işinizin dışında size yaptırılan işler var 
mıydı? Bunlar arasında boğuşmaktan 
akademik faaliyetlere zaman ayırabiliyor 
muydunuz?

50/d	Ar.	Gör.	olduktan	sonra	her	dönem	labo-
ratuvar derslerinde görev aldım. Laboratuvar 
dersleri genellikle haftada 2, bazen 3 yarım 
gün olmaktaydı. Bu derslerde bulunmak dışın-
da, ön hazırlıklarını yapmak, quiz, sınav, hafta-

lık raporları değerlendirmek gibi görevlerimiz 
vardı. Bu görevlerimi gün içinde tez çalışma-
larıma ağırlık verdiğim için akşam veya hafta-
sonları yapabiliyordum.

Biyoloji bölümünde labaratuvar dersleri dışın-
da bölüm derslerinin sınav gözetmenlikleri-
ni yapmak, tanıtım fuarlarında ve mezuniyet 
törenlerinde görev yapmak gibi görevler de 
aldım. Ayrıca bölümde kullanımda olan bazı 
cihazların sorumlulukları (düzgün kullanıldığı-
nı takip etmek, bozulduğunda gerekli işlemleri 
yapmak gibi) asistanlara verilmektedir.

Yüksek lisans ve doktoram süresince hem Ar. 
Gör olduğum hem kendi ders yükümü tamam-
ladığım için tez çalışmalarım için yaptığım de-
neylerimi akşam ve haftasonları laboratuvar-
da çalışarak devam ettirebiliyordum.

Ayrıca	belirtmek	 isterim	ki,	 2006	yılında	OD-
TÜ’nün	50.	yılı	olmasının	kapsamında	Rektör-
lüğün öncülük ettiği “50. yılda 50 kitap” proje-
sinde gönüllü olarak kitap yazdım. Bu projede 
tamamen gönüllü olarak ve herhangi bir eko-
nomik çıkar olmaksızın üniversiteme katkım 
olsun	diye	çalıştım.	Bu	kitap	halen	ODTÜ	ya-
yıncılık tarafından basılmaktadır. 

Malum, araştırma görevlilerinin 
güvencesiz istihdam edilmesi ve süre 
sınırına maruz kalmalarını savunan 
argümanların temel dayanağı “başarı” 
üzerine kurulu. Özellikle yüksek lisans 
ve doktora eğitimine getirilen süre 
sınırı içerisinde tezini tamamlayamayan 
birçok araştırma görevlisi “başarısız” 
sayıldığı için işten atıldı. Biliyorum ki 
siz de süre sınırı nedeniyle “başarısız” 
sayılıp işten atıldınız. Ancak tezinizi 
bitirdiğinizde de Parlar Vakfı ODTÜ Yılın 
Tezi Ödülü’nü aldınız. Bize bu süreci 
anlatabilir misiniz?
50/d	 görevlendirmem	 Kasım	 2005	 olması-
na rağmen, yüksek lisans kayıt tarihim Eylül 
2004 olduğu için 6+1 yıl olan süre 2011 Eylül 
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Bildiğim kadarıyla bu süre içerisinde 
sendika üyesi değildiniz. İşten atıldıktan 
sonra bireysel olarak hukuksal ya da fiili 
bir mücadele yürüttünüz mü?
Ar. Gör. olduğum dönem sendika üyesi 
değildim.	İşten	çıkarıldığım	dönemde	ise	artık	
devlet memuru olmadığım için üye olamadım. 
Eylül 2011’de görevime son verildiğinde 
sendika avukatına başvuramadığım için, 
kendi imkanlarımla avukat tutmam da 
ekonomik olarak mümkün olmadığından 
bireysel	 olarak	 İdare	 Mahkemesi’nde	 yasal	
süreci başlattım. Ancak yürütmeyi durdurma 
başvurum reddedildi. Bunun üzerine avukat 
tutmak ve yasal süreci bu şekilde devam 
ettirmek	 durumunda	 kaldım.	 Red	 kararına	
itirazımız olumlu sonuç verdi ve yürütmeyi 
durdurma kararı aldık. Mart 2012’de kadromu 
geri aldım ve Eylül 2012’ye kadar 50’d 
kadromda kalabildim, tekrar işten çıkarılana 
kadar.	Daha	sonra	 İdare	Mahkemesi’nin	esas	
kararında davayı kaybettim. Tabi biz bu karara 

Danıştay’da	 itiraz	 ettik.	
Bu itiraz Eylül 2012’deydi, 
halen sonuçlanmadı. 
Şu an kaybettiğim dava 
nedeniyle	 ODTÜ’ye	 borçlu	
durumdayım ve yürütmeyi 
durdurma kararından sonra 
almış olduğum maaşları 
geri ödüyorum.

2011’de başlayan bu hu-
kuksal süreç, 2015 olma-
sına rağmen sonlanmadı. 
Bunun yol açtığı hasar ise 
çok fazla. Hem ekonomik 
olarak işsiz kalmak ve ek 
olarak avukat, mahkeme 
vs. ücretlerini karşılamak, 
bir taraftan bunlara zaman 
ayırmak çok yıpratıcı. Tabi 
psikolojik olarak yarattığı 
yıkımın boyutu ise bam-

ayında	doldu	ve	 işten	çıkarıldım.	 İşten	çıkarıl-
dığım dönem doktora çalışmalarım açısından 
oldukça	kritik	bir	dönemdi.	Ders	yükü	ve	yeter-
lilik gibi sınavları atlattıktan sonra bizim alanı-
mızda deneysel olarak en aktif çalıştığımız bu 
dönemde işten çıkarılmam maddi ve manevi 
olarak beni oldukça sarstı. Özellikle hukuksal 
süreç	başladıktan	sonra,	ODTÜ	Hukuk	Müşa-
virliği’nin	 İdare	 Mahkemesi’ne	 sunduğu	 “ce-
vap” yazısını okuduktan sonra bu mücadeleyi 
hiçbir şekilde bırakmamaya karar verdim. Bu 
yazıda araştırma görevlisi olarak “burs” aldı-
ğım ve de belli bir performans gösteremedğim 
için başarı şartlarını yerine getiremediğim yaz-
maktaydı. 6 sene boyunca azimle, hem öğren-
ci laboratuvarlarında görevimi yapıp hem de 
kendi tez çalışmalarımda gece gündüz deme-
den çalışmış biri olarak bu yazıyı okumak beni 
derinden etkiledi. 

Tez ödülünü aldığım zaman ilk aklıma gelen 
bu	“başarısız”lık	yazısıydı.	Rektörlüğün	yazmış	
olduğu bu yazı uzun bir süredir psikolojimi et-
kilemişti. Ben başarılı bir doktora öğrencisi ol-
duğumu bilsem de tez çalışmamın akademis-

yenler tarafından ödüle layık görülmesi beni 
bu psikolojiden bir nebze kurtarmış oldu.

SÖYLEŞİ
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Bu süreçte bölümdeki öğretim üyeleriyle 
ilişkileriniz nasıldı? Size destek oldular 
mı? Teziniz ödül aldıktan sonra nasıl 
tepki verdiler?
Bu süreçte Tez danışmanım desteğini Anaya-
sa Mahkemesi’ne doktora durumumla ilgili bir 
yazı yazarak göstermişti. Ayrıca kişisel olarak 
da “başarısız” bulunmam konusundaki itham-
ların doğru olmadığı yönünde beni telkin ve 
motive etmeye çalıştı.

Bölüm başkanlığından görev yaptığım süre 
içerisinde beni değerlendiren bir yazı istemiş-
tim; ama bölüm başkanlığı akademik değer-
lendirme yapmak yerine daha farklı bir değer-
lendirme yaptı ve  ‘Görev süresince hakkında 
herhangi bir adli ya da idari soruşturma açıl-
mamıştır.’ diyen bir yazı verdi bana.

Ama genel olarak kendi tecrübem ve benzer 
durumdaki arkadaşlarımın tecrübelerinden 
bildiğim kadarıyla, ortada bir haksızlık olduğu-
nun bilincinde olan öğretim üyeleri bu konuya 
tepki göstermeyi veya hukuksal bir katkı sağ-
lamayı	Rektörlükle	“ters	düşmemek”	 için	ter-
cih etmiyorlar. 

başka. Yıllarca emek verdiğiniz, eğitim aldığınız 
bir kurumun akademik olarak en verimli oldu-
ğum zamanda beni bunlarla uğraştırması ger-
çekten üzücü.

Akademik bilginin niteliğinden ziyade 
yayın sayısına, süresi içerisinde tezin 
bitirilip bitirilmemesine odaklanan bir 
“başarı” algısına dair neler söylemek 
istersiniz?
Kendi alanımla ilgili söyleyebileceğim Mole-
küler Biyoloji çalışmalarının uzun sürmesidir. 
Laboratuvarda yapılan çalışmalar malesef 
yurtdışındaki çalışmalara kıyasla daha uzun 
sürüyor. Bizim deneylerimizde kullandığımız 
malzemeler yurtdışından sipariş ediliyor ve 
bazen elimize geçmesi aylar sürebiliyor. Bu da 
her ne kadar planlı çalışmaya çalışsak da za-
man açısından aksaklıklara ve dolayısıyla tez 
çalışmalarının uzamasına neden olmaktadır. 
Bunun dışında yüksek lisans öğrencileri olarak 
mal alımlarında her türlü sipariş, ihale vs. gibi 
evrak işleriyle de biz uğraşıyoruz. Belirtmek 
istediğim akademik çalışmalarımızın önüne 
birçok engel çıkmakta, zamanımızı bunlarla 
kaybetmekteyiz.	ODTÜ’deki	 hocalarımızda	 bu	
gerçekleri biliyorken Senatonun keyfi olarak 
süre ile ilgili aldığı bu karar gerçek dışı bir ka-
rar. 2+4 yılı başarılı bir öğrencinin çalışmalarını 
bitirmesi	 için	 uygun	 görürken	 ODTÜ’deki	 tez	
çalışmalarının ne kadar zamanda tamamlan-
dığına istatiksel olarak bakmalarında fayda var 
diye düşünüyorum. 

ODTÜ’de	 doktora	 süresince	 üretkenliği	 ve	
başarıyı takip etmek adına tez izleme komi-
te toplantıları 6 ayda bir yapılmaktadır. Bir 
doktora öğrencisinin başarısını en doğru göz-
lemleyebilecek kişi kanımca tez danışmanı ve 
bu tez komitesidir. Bazen çalışmaların yayına 
dönüşmesi tezin tamamlanmasından sonra 
gerçekleşebilir. Kaldı ki her tez çalışması yayı-
na dönüşmeyebilir, bu o kişinin başarısız oldu-
ğunun göstergesi olamaz. Benim durumumda 
tez sürecim de yayın yapmış olmakta “başarılı” 
kriterini sağlamama yetmedi zaten.

Kendi tecrübem ve benzer 
durumdaki arkadaşlarımın 
tecrübelerinden bildiğim kadarıyla, 
ortada bir haksızlık olduğunun 
bilincinde olan öğretim üyeleri 
bu konuya tepki göstermeyi veya 
hukuksal bir katkı sağlamayı 
Rektörlükle “ters düşmemek” için 
tercih etmiyorlar. 

Ödül aldığımda danışmanım ve bölümümüz-
deki başka hocalar bu ödülü hakettiğimi be-
lirttiler.	 ODTÜ’nün	 50/d	 politikasının	 gerçekçi	
olmadığını onlar da farkındaydı.

SÖYLEŞİ
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Eklemek isteyeceğiniz başka bir şey var mı?

Bize zaman ayırıp sorularımızı yanıtladığınız 
için teşekkür ederiz.

Tüm Ar. Gör.lerin bu süreçleri yaşamadan önce, 
kökten çözüm için birlik olmaları ve sistemi 
değiştirmeleri gerek diye düşünüyorum. Bi-
reysel olarak mücadele etmek çok zor, işten 
çıkarılmadan önce bu sürecin getireceklerini 
farkında değildim. Bu nedenle genç arkadaş-
larımın bilinçli olmasını ve birbirlerine destek 
olmalarını öneriyorum.

ODTÜ	Türkiye	ve	hatta	dünyada	 isim	yapmış,	
akademik anlamda örnek üniversitelerden biri. 
Hem lisans hem de yüksek lisans çalışmaları-
mı	ODTÜ’yü	 severek	 ve	 bir	 parçası	 olmaktan	
gurur	duyarak	 tamamladım.	Ancak	bir	50/d’li	
olarak 3 yılı aşkın süredir verdiğim mücadele, 
başarısızlıkla ilgili ithamlar, ekonomik sıkıntılar 
akademiye bakışımı değiştirdi. Araştırma gö-
revlilerinin geçici birer iş gücü olarak görülme-
si, herhangi bir iş güvencelerinin olmaması ve 
bunun bize kabul ettirilmiş olmasının sadece 
idari kararlar ile değil aynı zamanda öğretim 

Hem “başarısız” olarak değerlendirilip 
işten atıldınız hem de yazdığınız tezle 
“yılın tezi” ödülünü aldınız.  Bu durum 
akademiye bakışınızı nasıl etkiledi?

üyelerinin göz yummasıyla da ilişkili olarak 
görüyorum. Geleceğin akademisyenleri olarak 
yetiştirdikleri öğrencilerine sahip çıkmaları ve 
sistemin doğru işlemesine yönelik katkılarını 
koymaları gerektiğini düşünüyorum.

SÖYLEŞİ
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YÖK Asistan Kıyımı Peşinde! 

YÖK Yürütme Kurulu’nun 29 Temmuz 
2015 tarihinde aldığı kararla, 6569 sayılı 
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 

Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde	 Değişiklik	 Yapılmasına	 Dair	
Kanun ile getirilen “Bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında 
kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami 
sürelerin hesaplanmasında, daha önceki 
öğrenim süreleri dikkate alınmaz”  
düzenlemesinden	 ÖYP,	 50/d	 ve	 35.	 madde	
kapsamındaki araştırma görevlileri muaf 
tutulmuş ve yeni bir asistan kıyımının önü 
açılmıştır!

Hemen belirtmek gerekir ki YÖK’ün araştırma 
görevlilerinin sesine kulak tıkayan, taleplerini 
yok sayan bu kararı, “senet ve azami süre 
baskısı” altında güvencesiz olarak çalışmaya 
zorlanan araştırma görevlilerini şimdi de işten 
atılmayla yüz yüze bırakmaktadır. 

Örneğin YÖK’ün ilgili kararı nedeniyle, yüksek 
lisans eğitiminde ikinci yılı dolan, bu esnada 
da araştırma görevlisi olan birisi, bir yıl sonra 
yüksek lisansını bitirmediğinde işten atılacaktır. 
Çünkü söz konusu kişi araştırma görevlisi 
olduğu için yasada yüksek lisans için azami 
süre olarak belirtilen “üç yıllık” sürede eğitimi 
bitirmelidir.	 Dolayısıyla	 akademik	 başarısı	
ve niteliği gözetilmeden sadece bu süreyi 
aştığı gerekçesiyle işten atılacaktır! Fakat 

araştırma görevlisi olmayan ve yüksek lisans 
öğrenimi gören başka birisi, “Af düzenlemesi” 
nedeniyle 2014-2015 eğitim yılında azami 
süresi sıfırlandığı için  “üç yıllık azami süre” 
hakkını	 tekrar	 elde	 edebilecektir.	 Dolayısıyla,	
tezini süresi içerisinde bitirip ilgili jüriye sunan 
ancak kimi değişiklikler yapması için kendisine 
süre tanınan bir araştırma görevlisi dahi azami 
süreyi aştığında kapının önüne konulacaktır. 

Bilinmelidir ki YÖK’ün ilgili kararı, kanunla 
düzenlenmiş bir konu hakkında idari 
işlem tesis ederek açıkça hukuksuzluk 
yaratmaktadır. Azami süre konusunda, yine 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, 6569 
sayılı yasanın 28.maddesi ile değiştirilen 
44. Maddesi gereği azami süre hususunda 
yönetmelik çıkarması gereken YÖK’ün, 
Yürütme Kurulu kararıyla aklına estiği gibi 
karar alması kabul edilemezdir! Bu durum, 
üniversite bileşenlerinin kendileriyle ilgili karar 
süreçlerinde yer almasının ne kadar hayati 
olduğunu bir kez daha göstermiştir!

YÖK’ün de çok iyi bildiği üzere, üniversitelerde 
görev yapan her bir araştırma görevlisi aynı 
zamanda lisansüstü eğitim programlarında 
öğrencidir.	 Dolayısıyla	 araştırma	 görevliliği	
ile lisansüstü öğrencilik statüsü üzerinde 
yapılan tüm düzenlemeler, her iki statüyü 
de taşıyan araştırma görevlilerini doğrudan 
etkilemektedir. Ancak YÖK, attığı her 

Y
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adımla araştırma görevlilerinin sorunlarını 
derinleştirmekte ve onları daha büyük 
mağduriyetlerin içine itmektedir.

Geçtiğimiz yıl araştırma görevlilerinin 
güvencesiz istihdam nedeniyle maruz 
kaldığı sorunları gözler önüne sermek için 
yaptığımız anket çalışması da çok geniş bir 
yelpazeye yayılan bu sorunları net biçimde 
ortaya koymuştur. Araştırma görevlilerinin 
güvencesiz istihdam ve iş tanımlarındaki 
muğlaklık nedeniyle yapmak zorunda kaldıkları 
işler arasında sekreterlik, tamirat işleri, 
düğün davetiyesi dağıtma gibi özel işler dahi 
bulunmakta, bu işleri yapmayanlar ise yoğun 
biçimde mobbinge maruz kalmaktadır. 

Eğitim Sen olarak YÖK’ü bu kararından hızla 
vazgeçmeye çağırıyor ve konunun doğrudan 
muhatabı olan araştırma görevlileri ile 
sendikamızın da içinde yer aldığı bir komisyonla 
ilgili düzenlemeleri yapmaya davet ediyoruz. 
YÖK’ün söz konusu kararında ısrarcı olması 

YÖK, attığı her adımla 
araştırma görevlilerinin 

sorunlarını derinleştirmekte 
ve onları daha büyük 

mağduriyetlerin içine 
itmektedir.

durumunda ise sendikamızın bu karara karşı 
hukuki ve demokratik tüm yollara başvurarak 
araştırma görevlilerinin haklarını sonuna 
kadar savunacağının bilinmesini istiyoruz! 
Üniversiteleri, özgür bilimi, eleştirel düşünceyi, 
geleceğimizi ve işimizi tırpanlama derdinde 
olanlara karşı tüm araştırma görevlilerini 
sendikamızın mücadelesine destek vermeye 
davet ediyoruz!
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Acılarımız Paylaşarak Eksilecek, Umudumuz 
Örgütlenerek Çoğalacak!

Türkiye’nin tehlikeli bir çatışma ve 
savaş ortamına doğru hızla ilerlediği 
bir dönemde konfederasyonumuz 

KESK	 ile	 DİSK(Devrimci	 İş	 Sendikaları	
Konfederasyonu), TMMOB(Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği) ve TTB(Türk Tabipler 
Birliği)’nin çağrısıyla 10 Ekim’de Ankara’da 
“Emek,	 Barış,	 Demokrasi	 Mitingi”	 için	
toplanmıştık. 

Barıştan, eşitlikten ve demokrasiden yana 
tüm emek ve demokrasi güçleriyle birlikte 
“Savaşa	 İnat,	Barış	Hemen	Şimdi!”	 talebimizi	
yükseltmek için bir aradaydık.  

Kimliği, dili, dini, mezhebi, siyasi görüşü ne 
olursa olsun kimsenin ölmemesi ve herkesin 
eşit haklara sahip yurttaşlar olarak barış içinde 
yaşayabilmesi için eşitlikçi, özgürlükçü ve 
demokratik bir Türkiye talebimizi gür bir sesle 
duyurmak istedik. 

Yaptığımız çağrıya yüreği emekten, barıştan, 
kardeşlikten, demokrasiden yana atan herkes 
olumlu yanıt verdi. Sendikalar, emek ve meslek 
örgütlerinin çağrısı ile ülkenin dört bir yanında 
sayısız toplantı ve basın açıklamaları yapıldı. 
Eylem ve etkinliklerimize katılamayan ama 
yüreği bizlerle olan milyonlar, çeşitli biçimlerde 
destekçimiz oldu.

Ancak 10 Ekim günü, Ankara’nın orta yerinde, 
yakın tarihimizin en acı, en vahşi katliamlarından 
birisine tanık olduk. “Artık kimse ölmesin” 
diye ülkenin dört bir yanından Ankara’ya barış 
umudu taşıyan arkadaşlarımızı, dostlarımızı, 
barış savunucularını kaybettik.

Katillerin göz göre göre katliam yapmasına 
engel olmayanlar, peş peşe patlayan iki bomba 
sonrasında yaralılara ilk yardım müdahalesi 
yapmak isteyenleri gaz bombalarına boğdu. 
Atılan gaz bombalarıyla insanlık bir kez daha 

22
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nefessiz kaldı, bir süre yaralılara yardım eli 
uzatılamadı. Beş dakikalık mesafede çok sayıda 
hastane olmasına rağmen ambulansların olay 
yerine geç gönderilmesi (40 dakika sonra) 
nedeniyle yaralılara zamanında müdahale 
edilemedi.

100 kardeşimizi, arkadaşımızı, yoldaşımızı 
böylesine gaddar bir ortamda kaybettik. 
Yüzlercesinin taburcu olduğu haberini ise 
büyük bir umutla bekledik. Belirtmek isteriz ki 
bu vahim olayın ilk anından itibaren, toplumun 
farklı kesimlerince eşine pek az rastlanır 
bir	 dayanışma	 ilişkisi	 sergilendi.	 İşte	 bu	
dayanışma hepimizi ayakta tuttu, acılarımızı 
hafifletti, yaralarımızı sarmaya yardımcı oldu 
ve yarınlara dair umudumuz oldu… 

Siyasi iktidar cephesinde ise katliamın ilk 
anlarından başlayarak, suçlu olarak yine bizler 
ilan edildik. Öyle ki ortaya çıkan kan ihtiyacının 
yetkililer tarafından karşılanmaması üzerine 
yapılan acil kan ihtiyacı duyuruları dahi akıl 
almaz ithamların hedefi oldu. 

“Kendileri yapmıştır” diyecek kadar insanlıktan 
çıkan,	 “İstifa	 edecek	 misiniz”	 sorusuna	
sırıtarak tepki gösteren, “Elimizde canlı bomba 
listesi var ama eylem yapınca yakalarız” 
diyecek kadar pervasızlaşanlar, katliamdaki 
sorumlulukları ortaya çıkar çıkmaz basına 
yönelik her türlü yayın, görüntü, hatta eleştiri 
yasağı getirip “gizlilik kararı” aldırmaktan da 
geri durmamıştır.

Tüm bunların üstüne “bu katliam kimin işine 
yarıyor?” diyerek vahşetten fayda arayışına 
soyunanlar, kısa süre sonra “Saldırı sonrasında 
oylarımızda bir yükseliş trendi var” sözlerinin 
sarf edilmesiyle sus pus olmuşlardır. 

Bizler	 biliyoruz	 ki	 Reyhanlı’da,	 Roboski’de,	
Diyarbakır’da	 ve	 Suruç’ta	 yaşanan	 saldırıların	
katilleri ve sorumluları ile ilgili tek bir somut 
adım atmayanlar, 10 Ekim’de Ankara’nın 
orta yerindeki yaşanan katliamın da ilk elde 
sorumlusudur. 

Bu nedenledir ki dünyanın gözü önünde 
yaşanan böylesine vahşi bir katliam karşısında 
sorumluluk almamak için adeta çırpındılar.  
DİSK,	 KESK,	 TMMOB	 ve	 TTB’nin	 katliam	
sonrasında ilen ettiği üç günlük yas ve 12-
13 Ekim grevine bile tahammül edemediler. 
Katliamda hayatını kaybedenleri anmak 
için yapılan yürüyüşlere saldırarak, katliamı 
lanetlemek için yapılan greve katılanlara idari 
soruşturma açarak, ailelerin istediği yerden 
cenazelerin kaldırılmasını engelleyerek, 
hatta cenaze törenlerinde katliama tepki 
gösterenleri tutuklayarak “sorumluluk” aldılar. 

Çünkü biliyorlar ki eşitlik, barış, demokrasi 
ve özgürlük taleplerinin milyonlar tarafından 
sahiplenilmesiyle saltanatları, savaş ve 
şiddet politikaları sona erecektir. Bu nedenle 
“Emek,	Barış	ve	Demokrasi	Mitingimizi”	kana	
bulayanlara ve katliama seyirci kalanlara 
sözümüz; “Bütün vahşetinize, bütün 
şiddetinize, bütün katliamlarınıza rağmen eşit, 
özgür, demokratik bir ülkede bir arada yaşam 
talebimizden ve barışı savunmaktan asla 
vazgeçmeyeceğiz!” olacaktır.

Bizleri korkutmaya, yıldırmaya, sindirmeye 
çalışanlar ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar, 
çocuklarımıza ve gençlerimize verdiğimiz 
sözü tutarak eşit, özgür, adil ve barış içinde 
yaşayabilmek için ölümü değil, yaşamı, 
yaşatmayı ve emeğin haklarını savunmaya 
devam edeceğiz.

Bütün vahşetinize, 
bütün şiddetinize, bütün 

katliamlarınıza rağmen eşit, 
özgür, demokratik bir ülkede 
bir arada yaşam talebimizden 

ve barışı savunmaktan asla 
vazgeçmeyeceğiz!
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Emek, Barış, Demokrasi 
Mücadelemizde
Yaşayacaklar...

10.10.2015
anKARA
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YÖK’ün 50/d Kararı Gözlerimizi Yaşarttı! 

Bilindiği	üzere	50/d,	2547	sayılı	kanunun	
bir maddesi olmanın ötesinde, akade-
mideki güvencesiz istihdamın, baskının, 

angaryanın, işten atma tehdidinin kristalize 
olmuş adıdır. Üniversitelerde araştırma görev-
lisi	 istihdam	 biçimi	 olan	 50/d	 ile	 ilgili	 olarak,	
sorunları çözmek vaadiyle uzun süre çalışma 
yürüten	 YÖK,	 	 50/d	 sorunuyla	 ilgili	 “dağ	 fare	
doğurdu” dedirten kararını 29 Mayıs 2015 ta-
rihinde yayımlamıştır.  

Söz konusu karar özetle şunu söylemektedir:

•	 ODTÜ,	Boğaziçi	gibi	50/d	 istihdamında	di-
reten üniversitelere, kurumsal özerklikleri-
ne müdahale etmemek için karışılmayacak, 
dolayısıyla bu istihdam biçimini varlığını 
sürdürecektir.

•	 50/d’den	 görece	 daha	 güvenceli	 olan	
33/a’ya	geçişlerde,	üniversite	yönetimleri-
nin farklı kriterler getirmesi nedeniyle, be-
lirlenen şartların ve aranan kriterlerin “adil, 
nesnel ve ölçülebilir” olmasına ve bu koşul-
ların	Yardımcı	Doçentlik	kriterlerinin	altında	
olmasına  dikkat edilmelidir.

Özetle hali hazırdaki işleyişte, kayda değer 
hiçbir	 değişiklik	 olmamıştır!	 Halbuki	 50/d’nin	
güvencesiz bir istihdam biçimi olması, araştır-
ma görevlisinin özgürce araştırıp, insan-top-
lum-doğa yararına nitelikli akademik faaliyet 
yürütmesinin önündeki en büyük engeldir. 
Dolayısıyla	YÖK’ün	“adil,	nesnel	ve	ölçülebilir”	

50/d

kriterlerini tamamlamanın önünde angarya, 
aşırı iş yükü, işten atılma tehdidi gibi akademik 
hiyerarşinin içerisinde türlü baskı ve mobbing 
uygulamasıyla hayat bulan çok sayıda olum-
suz etken bulunmaktadır.

Şöyle	 ki	 50/d	 istihdam	 biçimi,	 araştırma	 gö-
revlisinin lisansüstü eğitimi sırasında istihda-
mını sağlamakta ancak tezini başarıyla bitirip 
öğrenciliği sona erdiğinde veya azami sürede 
tezini bitiremediğinde kadro ile ilişkisinin ke-
silmesine olanak sağlamaktadır. Kısaca birinci 
durumda kişi yazmış olduğu tezin karşılığını iş-
ten atılarak almakta; ikinci durumda da süre sı-
nırı bir başarı kriteri olarak ön-plana sürüldüğü 
için araştırma görevlisi hazırladığı tezle “yılın 
tezi ödülünü” alsa dahi işten atılmaktadır. Yani 
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her	halükarda	50/d,	işten	atılma	korkusunu	ve	
bu korkunun zemin hazırladığı baskı ve angar-
yayı	beraberinde	getirmektedir.	50/d	istihdam	
biçiminin neden olduğu çalışma ilişkilerinin 
aldığı vahim tabloyu daha iyi görebilmek için 
bir bölüm başkanının araştırma görevlisinden 
“oğlunun düğün davetiyesini dağıtmasını iste-
yebildiğini”  bilmek herhalde yeterli olacaktır.
Üstelik bu istihdam biçimi hiç de azımsanma-
yacak orandadır. YÖK’ün verdiği bilgiye göre, 
42 bin 245 araştırma görevlisinin 6 bin 650’si, 
yani	 %16’sı,	 50/d	maddesi	 kapsamında	 istih-
dam edilmektedir.  Verdiği onca emeğin karşı-
lığını, 30’lu yaşlarına doğru işten atılma tehdi-
dine maruz kalmakla alan binlerce araştırma 
görevlisinin varlığı, Türkiye için utanç verici bir 
durumdur.

Özellikle belirtmek isteriz ki, akademik faali-
yetleri açısından sorumluluklarını yerine ge-
tirmeyenlerin olduğu iddiasına yaslanarak, 
“araştırma görevlisi yan gelip yatıyorsa ne 
olacak?” diyenlere dair de bir söz söylemek is-
teriz! Çünkü YÖK’ün ilgili çalıştaylarında sendi-
kamız dışındaki diğer tüm sendika temsilcileri 
50/d	sorununun	çözümünde	“güvenceli	 istih-
dam ilkesini” değil, “performans kriterlerini” 
odak alarak çözüm talep etmişlerdir. Bu yak-
laşım içerisinde olanlara bir kez daha hatırlat-
mak isteriz ki akademik yaşam, sorumlulukla-
rın yerine getirilip getirilmediğini denetleyen 
lisansüstü eğitime giriş mülakatları, 
tez süreci, yeterlilik sınavı gibi çok 
sayıda akademik denetim aşama-
sından oluşmaktadır. Bu aşamaları 
geçen birisinin “akademik başarısı-
nın sorgulanması” başlı başına bir 
sorundur ve bu sorgulamayı hiçbir 
sendika yapmamalıdır.

Tüm bunlara ek olarak YÖK ilgili ya-
zısında üniversitelerin kurumsal 
özerkliğine o kadar saygılı davran-
mıştır ki bu hassasiyetiyle “gözle-
rimizi yaşartmıştır”! Üniversitelerin 
yoğun kadrolaşma altında derebey-
liğine dönüştürüldüğü, üniversite ta-

nımını bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda 
üniversitenin hak ettiği bir dönemde YÖK’ten 
gelen bu “hassasiyeti” ironik bulduğumuzu 
ama aynı zamanda önemsediğimizi de belirt-
mek	 isteriz!	 İronik	 buluyoruz,	 çünkü	 İstanbul	
Üniversitesi bileşenlerinin rektörlük seçimle-
rindeki iradesinin nasıl gasp edildiği hala zihni-
mizde canlılığını koruyor! Önemsiyoruz, çünkü 
bugüne kadar üniversitelerde yürüttüğümüz 
mücadeleye karşı YÖK’ün takındığı baskıcı ve 
yasakçı tavrın, en başta üniversite bileşenle-
rinin ortak iradesini ve üniversitenin kurumsal 
özerkliğini ortadan kaldırdığını çok iyi biliyoruz. 
Bu	nedenle	50/d	sorununu	çözecek	olanın	da	
YÖK değil, örgütlü ve güçlü bir sendikal müca-
delemiz olacağını bir kez daha belirtmek iste-
riz. 

50/d

Özellikle belirtmek isteriz ki, 
akademik faaliyetleri açısından 

sorumluluklarını yerine 
getirmeyenlerin olduğu iddiasına 

yaslanarak, “araştırma görevlisi yan 
gelip yatıyorsa ne olacak?” diyenlere 

dair de bir söz söylemek isteriz! 



28

yükseköğretİm BüLteNİ
eğİtİm seN

Eğitim Bir Sen Araştırma Görevlileriyle Dalga mı 
Geçiyor?

YÖK’ün	 50/d’li	 araştırma	 görevlilerinin	
33/a’ya	 geçişleriyle	 ilgili	 yayınladığı	 ka-
rar Eğitim Bir Sen tarafından zafer eda-

sıyla kamuoyuna duyuruldu. Belirtmek isteriz 
ki	 50/d’li	 araştırma	 görevlilerinin	 sorunlarını	
görmezden	 gelen	 ve	 33/a’ya	 geçişi	 yardımcı	
doçentlik kriterleriyle neredeyse denk hale ge-
tiren bu kararı “zafer edasıyla” duyurmak bir 
sendikanın yapabileceği en son şey olmalıydı.

Çünkü söz konusu karar, araştırma görevlileri-
nin halihazırdaki sorunlarını çözmekten ziyade 
bu sorunların etrafından dolaşan, hiçbir ger-
çekçi ve somut çözüm önerisi getirmeyen, ge-
tirilen ilkesel önerilerin hayata geçmesini bu-
güne kadar engelleyen etkenleri göz ardı eden, 
kısaca sorunları çözüyor-muş 
gibi yaparak “gözlerimizi yaşar-
tan” bir karardır. 

Eğitim Bir Sen’in “Araştırma gö-
revlileriyle ilgili çabalarımız so-
nuç verdi” başlıklı söz konusu 
trajikomik ve çelişkilerle dolu 
olan açıklaması aslında söze ge-
rek bırakmıyor. Örneğin açıkla-
mada deniliyor ki; 

•	 “Eğitim-Bir-Sen	 olarak,	 50/d	
ve	33/a	araştırma	görevlileri-
nin başta iş güvencesi olmak 
üzere mali ve özlük hakları 
ile çalışma şartları konusun-
da sürdürdüğümüz çabalar, 
meyvelerini vermeye başlı-
yor.”  

Soruyoruz!		YÖK’ün	kararının	neresinde	50/d’li	
araştırma görevlilerine iş güvencesi veren bir 
karar var?

•	 2010	yılında	yaptıkları,	yani	bugünden	5	yıl	
önce yaptıkları bir Şura’ya atıf yaparak di-
yorlar	ki,	“2547	sayılı	Kanun’un	33/a,	35	ve	
50/d	maddeleri	çerçevesinde	istihdam	edi-
len araştırma görevlilerinin, öğretim üyeliği 
kadrolarına atanmalarını talep etmiştik.”

Soruyoruz!  Öğretim üyeliği kadrolarının yar-
dımcı doçentlik kadrosundan başladığını bil-
miyor musunuz? Yoksa doktorayı bitirmeden 
tüm	araştırma	görevlilerini	Yrd.	Doç.	kadrosu-
na atanmasını savunan çılgın bir projeniz mi 

50/d

Y
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var? Yoksa sendikamızın talep ettiği şu cümle-
yi	mi	 ifade	etmeye	çalışıyorsunuz?	“Doktora-
sını tamamlamış araştırma görevlileri ek koşul 
aranmaksızın güvenceli kadrolara atanmalı, 
akademik yükselmeleri önündeki engeller kal-
dırılmalıdır.”

•	 Diyorlar	 ki,	 “(…)YÖK	 ile	 gerçekleştirdiğimiz	
ikili	kurumsal	görüşmelerde	de	35	ve	50/d	
maddeleri kapsamındaki araştırma görev-
lilerinin iş güvencesi konusu gündeme ge-
tirmiş,	bu	hususta	33/a	araştırma	görevlisi	
kadrolarına atanmalarını ve beraberinde 
tüm araştırma görevlileri için kadro ve iş 
güvencesi konusunda yasal düzenleme ya-
pılması gereğini dile getirmiştik.” 

Soruyoruz! YÖK’ün ilgili kararında, araştırma 
görevlilerine iş güvencesi ve kadro vermeye 
yönelik bir düzenlemenin yapılacağı ifade edil-
di de biz mi göremedik? 

•	 Açıklamalarında	 “Son	 olarak	 31.03.2015	
tarihinde YÖK’te gerçekleştirilen toplantıya 
sendikamızı temsilen Necmettin Erbakan 
Üniversitesin’den Cüneyt Özşahin katılmış 
ve	50/d	araştırma	görevlilerinin	33/a	kad-
rolarına geçirilmesiyle ilgili sendikamızın 
görüşünü dile getirmiştir.” diyorlar.

Soruyoruz! 

•	 YÖK’ün	 toplantısındaki	 temsilciniz,	 araş-
tırma görevlilerinin perfomans kriterlerine 
göre	 33/a’ya	 geçirilmesi	 önerisine	 dair	 ne	
demiştir?  

•	 Araştırma	 görevlilerinin	 güvencesiz	 istih-
dam edilmesi ve iş tanımlarının kasıtlı bi-
çimde muğlak bırakılmasının, ciddi ölçüde 
angaryayı beraberinde getirdiğini ve bu 
duruma itiraz ettiklerinde mobbinge maruz 
kaldıkları gerçeğini kabul ediyor musunuz?  

•	 Araştırma	görevlilerinin	en	üretken	dönem-
lerini, ağır bir iş yükü, angarya ve işten atıl-
ma tehdidi altında öldürüldüğü gerçeği ile 
50/d’den	 33/a’ya	 geçişte	 performans	 kri-
terlerini onaylamak arasındaki ilişkiyi nasıl 
yorumluyorsunuz?

•	 Son	 olarak,	 2010’dan	 bugüne	 yüzlerce	
araştırma görevlisi işten atılma tehdidiy-
le karşı karşıya bırakıldığında, araştırma 
görevlilerinin iş güvencesi talebiyle yürüt-
tükleri mücadele tüm kamuoyunun gün-
demine taşındığında bir sendika olarak ne 
yaptınız? 

Eğitim Sen olarak, araştırma görevlilerinin 
yarınlarını görebilmemiz ve araştır-
ma görevlilerinin haklarına yönelik 
gerçekleşecek bir saldırıya karşı şim-
diden hazırlıklı olmamız açısından bu 
sorularımıza verilecek yanıtların ha-
yati önemde olduğunu belirtir, tüm 
araştırma görevlilerini bu sorularımıza 
verilecek yanıtları takip etmeye davet 
ederiz.

50/d

Eğitim Bir Sen’in “Araştırma 
görevlileriyle ilgili çabalarımız 

sonuç verdi” başlıklı söz konusu 
trajikomik ve çelişkilerle dolu 

olan açıklaması aslında söze 
gerek bırakmıyor. 
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50/d Kaldırılmalıdır!

Araştırma görevlilerinin istihdamında 
güvencesizliğe, baskılara, angaryaya, 
işten atma tehditlerine imkan tanıyan 

50/d	uygulamasının	kaldırılması	 için	 tüm	gü-
cümüzle mücadele ediyoruz. 

Son olarak, 7 Haziran seçimlerinin hemen ar-
dından	sendikamız	üyesiyken	HDP	milletvekili	
olan parlamenterlerce Meclis`te kanun teklifi 
verilmiş ve bu utançtan kurtulabilmenin kapısı 
aralanmıştır. Ancak 1 Kasım’da tekrar sandığa 
gitmek zorunda bırakılmamız nedeniyle bu sü-
reç sonuçsuz kalmıştır.

50/d	 sorunundan	 kurtulabilmek	 için	 sendi-
kalara yaptığımız çağrıların, YÖK’e ilettiğimiz 
eleştiri ve önerilerin, Mecliste grubu bulunan 
siyasi partilere sunduğumuz ve kamuoyuyla 
paylaştığımız raporların, eylem ve etkinlikle-
rimizin, hukuksal mücadelemizin sonucunda 
böylesi bir noktaya gelinmiş olması dahi ol-

dukça önemlidir. Bu talebimizi 1 Kasım sonra-
sında da TBMM gündemine getireceğimizden 
kimsenin şüphesi olmamalıdır.  

Ancak	50/d’yi	sorun	olmaktan	çıkarmak	yeri-
ne sorunun etrafından dolaşan ve hali hazırda 
yaşanan sorunları derinleştirecek kimi arayış-
ların olduğu da bilinmeli ve kimi çarpıtmalara 
başvurmadan koşulsuz güvenceli istihdam ka-
bul edilmelidir.

Özellikle	belirtmek	isteriz	ki,	50/d’li	araştırma	
görevlilerinin görece daha güvenceli olan 
33/a	 kadrosuna	 koşulsuz	 geçirilmeleri,	
güvenceli istihdam edilmeleri yönündeki 
talebimize karşı bir iddia dile getirilmektedir. 
Bu iddianın sahipleri, akademik faaliyetleri 
açısından sorumluluklarını yerine getirmeyen 
araştırma görevlilerinin olduğu düşüncesini 
öne sürmekte ve “araştırma görevlisi 
yan gelip yatıyorsa ne olacak?” biçiminde 

Lisansüstü eğitime giriş 
mülkatları, tez yazma süreci, 
yeterlilik sınavı vb. çok 
sayıda akademik denetim 
aşamalarını geçen bir araştırma 
görevlisinin “başarısız” olarak 
nitelenebilmesi başlı başına bir 
sorundur. 

50/d
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bir argümana sarılabilmektedir. YÖK’ün 
de aralarında bulunduğu söz konusu 
iddianın sahiplerine şu gerçeği bir kez daha 
hatırlatmak isteriz ki akademik yaşam,  
sahip olunun yükümlülüklerin yerine getirilip 
getirilmediğini denetleyen lisansüstü eğitime 
giriş mülakatları, tez yazma süreci, yeterlilik 
sınavı gibi çok sayıda akademik denetim 
aşamasından oluşmaktadır. Bu aşamaları 
geçen bir araştırma görevlisinin “başarısız” ya 
da “yan gelip yatıyor” olarak nitelenebilmesinin 
başlı başına bir sorun olduğu artık görülmelidir.

Eğitim	 Sen	 olarak,	 50/d’li	 araştırma	
görevlilerinin sorunlarına kalıcı çözüm 
üretilebilmesi için;

•	 50/d`li	araştırma	görevlilerinin	 tamamının,	
koşulsuz olarak görece daha güvenceli bir 
kadro	olan	33/a	kadrosuna	geçirilmesi,

•	 50/d	maddesi	uyarınca	araştırma	görevlisi	
istihdamına son verilmesi,  

•	 50/d`li	araştırma	görevlilerinin	hali	hazırda-
ki işten atılmalarına yönelik işlemlerin dur-
durulması,

•	 2011	 yılında	 gerçekleştirilen	 yasal	 düzen-
leme	 nedeniyle	 işinden	 olan	 tüm	 50/d`li	
asistanların yeniden atanabilmesinin yolu-
nun açılması,

•	 Araştırma	 görevlilerinin	 görev	 tanımının,	
üniversitenin varlık nedenine ve evrensel 
ilkelerine uygun biçimde açık ve net olarak 
belirlenmesi

gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. YÖK’ün 
50/d	ile	ilgili	aldığı	hukuksuz	karar	sonrasında	
üniversite senatolarının sorunları derinleştire-
cek kararlara imza attığı bir dönemde, koşul-
suz	33/a’ya	geçiş	 sağlanması	 için	gerekli	 her	
türlü adımı atacağız.  

50/d
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ÖYP’nin Kaldırılması ve Sonrası… Ne Yapmalıyız?

Bilindiği üzere 22 Eylül 2015 tarihinde, 
önce basında yer alan haberlerle ve 
sonrasında YÖK’ten gelen açıklamayla 

ÖYP’nin kaldırıldığını öğrendik. Ancak gerek 
haberlerde altı çizilen konuların tek düzeliği, 
gerekse YÖK’ün açıklamasındaki basit gerek-
çelendirmeler konunun mevcut tartışmaların 
ötesine taşınmasını zorunlu kılmaktadır. Aksi 
halde yaşanan ve yaşanabilecek sorunlara çö-
züm üretmek mümkün olmayacaktır.

ÖYP

ÖYP: Varlığı Ayrı Dert, Kaldırılması Ayrı Dert!

Uzun	adı	“Öğretim	Üyesi	Yetiştirme	Programı”	
olan ÖYP, yeni kurulan üniversitelerin öğretim 
elemanı ihtiyacını karşılamak için yürütülen bir 
programdı. ÖYP kapsamında araştırma görev-
lisi olmak isteyen kişi, belirli sınavlardan aldığı 
puanla başvuru yapmakta, sıralamadaki de-
recesine göre atanma hakkı kazanmaktaydı. 
Dolayısıyla	 yapılan	 atamalar	 merkezi	 sistem	
üzerinden yürütülmekteydi. Hal böyle olunca, 
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ÖYP
13 yıllık AKP iktidarının önemli bir parçası olan 
kadrolaşmanın önünde ufak da olsa engelle-
yici bir yanı bulunmaktaydı. Sadece işe alım 
sürecinde değil, ÖYP aynı zamanda araştırma 
görevliliğinde güvencesiz istihdamın biçimleş-
miş	hali	olan	50/d’ye	göre	daha	güvenceli	bir	
çalışma yaşamı sunmakta, bu nedenle daha 
fazla talep edilmekteydi.

Ancak olumlu özelliklerinin yanı sıra ÖYP 
programı, araştırma görevlilerine imzalatılan 
yüksek meblağlı senetlerin yarattığı baskı, bu 
nedenle çalışma ve öğrenim süreci sürekli bir 
“borç” baskısı altında kalmaları, ÖYP’lilerin li-
sansüstü öğrenim gördükleri kurumlarda “dış 
kapının mandalı” muamelesine maruz kalma-
ları, kendilerine sunulan bütçeleri kullanama-
ma ya da kullandıklarında ise kendileriyle ilgili 
olmayan alanlarda kullanarak borçlandırılma 
gibi sorunlarla da uğraşmak zorundaydı.

Bunların yanı sıra ÖYP’nin köklü üniversiteler-
de de araştırma görevlisi istihdamında kulla-
nılmaya başlanması, üniversitelerin kurumsal 
özerkliğini ve akademik özgürlüklerini sınırla-
yan bir işlev görmeye başlamıştı. Sonuç olarak 
ÖYP’nin sunduğu en önemli avantaj, iş güven-
cesi olarak karşımıza çıkmaktaydı.

ÖYP’de Asıl Kadrolaşma “Alan Sınavı” Üze-
rinden Yürütülmek İstendi!

Hatırlanacağı üzere AKP, 2011 yılında Meclisi 
baypas ederek çok sayıda Kanun Hükmünde 
Kararname çıkarmıştı. Bu KHK’lerle getirilen 
bir	 düzenleme	 ise	 Danıştay’ın	 “herhangi	 bir	
sözlü sınavın sesli ve görüntülü kayıt altına 
alınması, hukuksal denetimin bu kayıtlar üze-
rinden yapılması” yönündeki kararlarını boşa 
çıkarmıştı. Böylelikle sözlü sınavlar sesli ve 
görüntülü kayıt altına alınmayacak, sadece 
adaylara verilen puan çizelgelerinin tutulması 
sağlanmış	 oldu.	 Dolayısıyla,	 hali	 hazırda	 yü-
rütülecek sözlü sınavların hukuksal denetimi 
kısıtlanmış ve hakkaniyeti ortadan kaldıran 
sözlü sınavlar sistemi kamu personel rejimi-
nin merkezine yerleştirilmiştir. Nitekim YÖK de 

ÖYP’de yeni bir düzenlemeye giderek, YÖK’ün 
belirlediği jürilerce sözlü olarak yapılabilecek 
“Alan Sınavı” uygulamasını getirmekten geri 
durmamıştır!	Daha	ilk	günden	yargıya	taşıya-
cağımızı duyurduğumuz bu düzenleme dahi 
belli ki beklentiyi karşılamaktan uzak olacak ki 
ÖYP’nin kaldırılması gündeme gelmiştir.

ÖYP’nin Kadrolaşma Üzerinden Tartışılması-
nın Nedeni Güven Yitimidir!

YÖK’ün ÖYP’yi kaldırma hamlesi basında “kad-
rolaşma” üzerinden tartışılmaktadır. Buna 
neden olan durum, AKP’nin iktidara geldiği 
günden	bugüne	yürüttüğü	kadrolaşmadır.	Do-
layısıyla bugüne kadar yerleştirilen kadroların 
sahip olduğu yetkileri “liyakat ilkesi” doğrultu-
sunda değil, AKP’ye “sadakat” ve “itaat” ilkesi 
üzerinden kullandığını, dolayısıyla kurumlara 
ve kişilere duyulan güvensizliğin had safhaya 
çıktığını söylemek mümkündür.

Basit bir taramayla ulaşılabilecek çok sayıda 
skandalın varlığı dahi bu tespitimizi kanıtla-
maya	 yetecektir.	 Marmara	 Üniversitesi	 İleti-
şim Fakültesi’nde yapılan yüksek lisans jürisi-
ne gönderilen ve adayların isimlerinin yanına 
düşülen notlarla fişlemeler yapılarak jüri üze-
rinde	 baskı	 kurulduğunu	 ya	 da	 Recep	 Tayyip	
Erdoğan Üniversitesi’nin adrese teslim skan-
dal kadro ilanı verildiğini hatırlamak herhalde 
yeterli olacaktır.

Bu nedenle ÖYP üzerinden yürütülen tartış-
malardan da kolaylıkla görülebileceği üze-
re araştırma görevliliğine atanma sürecinde 
haksızlığa uğrama, işe alınmama kaygısını gi-
derebilecek temel çözüm, evrensel hukuk kri-
terlerine uygun, objektif, liyakati temel alan ve 
şeffaf atama süreçlerinin işletilmesidir.

Kadrolaşma Sadece İşe Alım Yöntemiyle De-
ğil, İşten Çıkarmayla da İlişkilidir!

Unutulmamalıdır	ki	ÖYP	kaldırıldığında	araştır-
ma	görevlisi	istihdamında	yaygın	eğilimin	50/d	
üzerinden istihdamla olması kaçınılmazdır. Ni-
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tekim	bu	kaygımızı,	YÖK’ün	50/d	Çalıştayı	son-
rasında da kamuoyuyla paylaşmış, ilgili herke-
si bu konuda sorumluluğa davet etmiştik.

Her yıl sözleşme yenilenerek istihdam olanağı 
sağlayan ve basit gerekçelerle işten atmaların 
tipik	örneği	olan	50/d	 ile	eleştirel,	muhalif	ve	
özgür çalışmalar yürütmek neredeyse imkan-
sızdır.	Bu	niteliğiyle	50/d,	AKP	ve	YÖK’ün	bilgi	
üretme süreçlerine yönelik tepeden ve yasakçı 
müdahalelerine en uygun zemini yaratmakta-
dır.	Ayrıca	50/d	istihdamı,	makbul	görülen	ça-
lışma konularının (bu konular genelde sermaye 
çevrelerinin ve AKP’nin ihtiyaçlarıyla doğrudan 
ilişkilidir) dışında kalan araştırma konuları 
üzerine akademik çalışmalar yapmanın ya da 
kimliğiyle, düşüncesiyle, ifade özgürlüğüyle, 
inancıyla, cinsiyetiyle giderek sınırları daraltı-
lan“makbul vatandaşlığın” dışında kalanların 
üniversitelerdeki varlığının yok edilmesi de-

mektir. Bu nedenledir ki güvencesiz istihdamın 
sunduğu işten atma kolaylığı, makbul görüle-
nin dışındaki her şeye sınır koyacak ve üniver-
siteleri gerek nitelik, gerekse kadroları itibariy-
le tek tipleştirmenin önünü açacaktır!

2012 yılında yayımlanan ve daha sonra yete-
rince “liberal” bulunmadığı için rafa kaldırılan 
YÖK Yasa Tasarısı Taslağı da bu konuda olduk-
ça önemli düzenlemeleri bünyesinde barındırı-
yordu.  O düzenlemede YÖK’e verilen yetkilerle 
sadece ticari değeri olan bilgilerin üretilmesini 
sağlamak ve öğrencilerin neyi, ne kadar öğren-
mesi gerektiğini tek başına belirlemesi sağlan-
mak isteniyordu. Bunun dışına çıkma ihtimali 
olan her şeyi ve herkesi üniversiteden kovarak 
cezalandıracak mekanizmalar geliştirilmişti. 
Üniversiteleri tüm hücrelerine kadar kontrol 
altında tutmaya devam ederken, üniversite-
lerdeki potansiyel bir muhalefetin önünü ön-
ceden kapatabilecekleri bir yapıyı tesis etme 
amacıyla hazırlanmış bir yasa tasarısı tasla-
ğı	 karşımızdaydı.	 Dolayısıyla	 konuyu	 sadece	
ÖYP’ye sıkıştırmadan, AKP’nin yükseköğre-
tim politikalarını daha geniş bir bakış açısıyla 
değerlendirdiğimizde kaygılarımızın basit bir 
kurgunun ötesinde somut nedenlerinin olduğu 
daha iyi görülecektir.

Sorun ÖYP’nin Varlığı Ya da Yokluğu Değil! 
Sorunumuz İş Güvencesinin Olmamasıdır!

Yürütülen tartışmaların ÖYP’nin devam edip 
etmemesine odaklanması, halihazırda ÖYP’li 
araştırma görevlilerinin maruz kaldığı sorun-
ları görmezden gelmesi ve akademik özgür-
lük ile güvencesiz istihdam arasındaki sorunlu 
ilişkiye işaret etmeden sadece “kadrolaşma” 
boyutuna indirgenmesi sorunun merkezinden 
uzaklaşmamıza neden olmaktadır.

Aynı	işi	yapmalarına	rağmen	ÖYP,	33/a,	50/d,	
35. madde gibi farklı statülerde istihdam edi-
len araştırma görevlilerinin var olduğunu ha-
tırlamak dahi çözümü örgütleyebilmenin yolu-
nu açmaktadır.

ÖYP

Eğitim Sen olarak, mevzuat 
değişikliği takip etmekten işini 
yapamayan, yarınına sürekli 
kaygıyla bakan, maruz kaldığı 
baskı ve angarya karşısında 
yalnızlaştırılan tüm araştırma 
görevlilerini “Artık Yeter!” 
demeye davet ediyoruz. Sizleri 
iş güvencesi talebimiz etrafında 
kenetlenmeye, YÖK’ün “Ben 
yaptım oldu” mantığına 
artık son verecek güçlü bir 
mücadeleyi örgütlemeye davet 
ediyoruz.
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Talebimiz açık ve nettir! Araştırma görevliliği 
istihdamındaki farklılıkların giderilmesi ve ko-
şulsuz, şartsız iş güvencesinin sağlandığı bir 
istihdam modelinin geliştirilmesidir. Araştırma 
görevlisi alım süreçlerinin ise üniversitelerin 
kurumsal özerkliğine uygun biçimde hukuksal, 
liyakati temel alan, objektif, nesnel ve şeffaf 
olmasıdır. Bu nedenle araştırma görevlisi ye-
tiştirilmesi bölümlerin-fakültelerin asli sorum-
luluğu ve yetkisi sayılmalıdır.

Ayrıca, araştırma görevlilerinin görev tanımı-
nın, üniversitenin varlık nedenine ve evrensel 
ilkelerine uygun biçimde açık ve net olarak 
belirlenmesi gerekmektedir. Akademisyen 
yetiştirme bilimsel ve nesnel ölçütlere da-
yandırılmalı, eleyici-tasfiye edici olmamalıdır. 
Araştırma görevliliği, öğretim üyeliğine hazır-
lanmanın ilk aşamalarından biridir. Bu nedenle 
araştırma görevlilerine araştırma, inceleme, 
uygulama, deneyler yapma destekleri veri-
lerek ve ders verme becerileri kazandırılarak 
deneyimlerinin arttırılmasına özen gösteril-
melidir. Akademik ve bilimsel dolaşım tek ta-
raflı olmaktan çıkarılmalıdır. Başta araştırma 
görevlileri olmak üzere bütün bilim insanları-
nın ulusal ve uluslararası her tür akademik ça-
lışması desteklenmeli, bunun için gerekli kay-
naklar ayrılmalıdır.

ÖYP
İş Güvencesi Olmazsa Olmazımızdır!

Unutulmamalıdır	ki	iş	güvencesi	olmadan	aka-
demik özgürlüklerden, nitelikli akademik ça-
lışmalardan ve üniversitelerin insan, toplum 
ve doğa yararına faaliyetler yürütmesinden 
bahsetmek imkansızdır. Bu gidişata mahkum 
olmamanın yolu ise örgütlü mücadeleden ve 
dayanışmadan geçmektedir. Kişisel reklamcılık 
kampanyalarıyla “twitter sendikacılığı” yapan 
ya da üniversitelerin sorunlarını yılın belirli dö-
nemlerinde hatırlayan “sendikalara” çağrımız 
da bu gerçeği idrak etmeleri yönündedir. Ayrıca 
kamuoyunun önünde deklere edilen düşünce-
lerle, kapalı kapılar ardında savunulan düşün-
celer arasındaki uçurumu da gidermeleri tüm 
bilim emekçilerinin yararına olacaktır!

Eğitim Sen olarak, mevzuat değişikliği takip 
etmekten işini yapamayan, yarınına sürekli 
kaygıyla bakan, maruz kaldığı baskı ve angar-
ya karşısında yalnızlaştırılan tüm araştırma 
görevlilerini “Artık Yeter!” demeye davet edi-
yoruz. Sizleri iş güvencesi talebimiz etrafın-
da kenetlenmeye, YÖK’ün “Ben yaptım oldu” 
mantığına artık son verecek güçlü bir mücade-
leyi örgütlemeye davet ediyoruz.
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ÖYP’lilerin Sorunları Çözüm Bekliyor!

Bilindiği üzere üniversitelerde araştırma 
görevlisi istihdamı uzun süredir 
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 

(ÖYP) üzerinden yürütülmektedir. Özellikle 
yeni üniversitelerin kurulmasıyla hız kazanan 
ve	 50/d	 olarak	 bilinen	 güvencesiz	 istihdama	
göre daha güvenceli bir kadro olması nedeniyle 
de talep gören ÖYP araştırma görevlilerinin 
sorunları ise her geçen gün katlanarak 
büyümektedir. 

ÖYP

Özellikle ÖYP’li araştırma görevlilerine 
lisansüstü eğitimleri süresince eğitim, 
araştırma, akademik etkinliklere katılım 
gibi başlıklar için ayrılan bütçenin süratle 
düşürülmesi, YÖK’ün bilimsel araştırmaları 
ve faaliyetleri ne kadar ciddiye aldığını gözler 
önüne sermektedir. Yapılan bu değişikliklerle 
adeta yolsuzlukların, hırsızlıkların, kamu 
kaynaklarındaki israfın ve savaş ekonomisinin 
faturası ÖYP’li araştırma görevlilerine kesilmek 
istenmektedir. 

Kaynak 
aktarımındaki 
değişiklikler

Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans + 
Doktora

Proje Seyahat Proje Seyahat Proje Seyahat

YÖK’ün 
13.10.2011 tarihli 
kararı sonrasında

10.000 10.000 10.000 20.000 20.000 30.000

Toplam= 20.000 Toplam=30.000 Toplam=50.000

YÖK’ün
25.02.2015
tarihli kararı 
sonrasında

5.000 5.000 10.000 10.000 15.000 15.000

Toplam= 10.000 Toplam= 20.000 Toplam= 30.000

YÖK’ün 
13.04.2015
tarihli kararı 
sonrasında

5.000 3.000 10.000 7.000 15.000 10.000

Toplam= 8.000 Toplam= 17.000 Toplam= 25.000

ÖYP’li Araştırma Görevlilerine Ayrılan Bütçedeki Değişim
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ÖYP
Ancak sorun sadece söz konusu miktarların 
düşürülmesinde yaşanmamaktadır. 

ÖYP’li araştırma görevlilerinin kendilerine 
tanınan bu hakkı kullanmak istediklerinde 
karşılaştıkları bürokratik süreçler, söz 
konusu bütçenin kullanımında birçok engeli 
de beraberinde getirmektedir. Örneğin, 
kendisine kaynak aktarımı talebinde bulunan 
bir araştırma görevlisinin söz konusu talebi, 
önce üniversitedeki ÖYP Koordinatörlüğü 
dolayımından	geçmekte,	daha	sonra	Rektörlük	
onayına sunulmakta ve son olarak YÖK’ten 
kaynak tahsisi kararı beklenmektedir. Bu 
süreç zarfında, araştırma görevlisinin katılmak 
istediği akademik çalışmaların başvuru süresi 
kaçabilmekte ya da YÖK’ten onay beklenirken 
bir anda kaynak kullanımına ilişkin usul ve 
esaslarda yapılan bir değişiklikle araştırma 
görevlisi mağdur olabilmektedir. 

Aynı zamanda söz konusu süreçlerde ÖYP 
Koordinatörlükleri, YÖK tarafından açık, 
anlaşılır ve hızlı biçimde bilgilendirilmediğinden 
ve koordinatörlüklerin yetki alanı oldukça 
sınırlı olduğu için araştırma görevlileri ile 
Koordinatörlük bünyesinde çalışanlar karşı 
karşıya gelebilmektedir.

Tüm bunlarla birlikte, çokça karşılaştığımız 
başka bir sorun ise bölüm başkanlarının ya 

da tez danışmanlarının bölümün bilgisayar, 
kırtasiye ve hatta kitaplık gibi ihtiyaçlarını dahi 
ÖYP’li araştırma görevlilerinin bütçesinden 
karşılamak yönünde zorlayıcı taleplerde 
bulunmasıdır. Araştırma görevlisinin tez 
süreci, yeterlilik gibi aşamalarda geleceğini 
belirleyebilen söz konusu hiyerarşik ilişkiler 
altında ÖYP’lileri “borçlandırmaya”  zorlayan 
bu talepler karşısında araştırma görevlilerinin 
“hayır” diyebilmeleri fiilen oldukça güç 
olmaktadır.	 Dolayısıyla	 söz	 konusu	 ilişki,	
kamusal finansmanla karşılanması gereken 
ihtiyaçların ÖYP bütçesiyle karşılanması 
durumunu beraberinde getirmekte ve 
üniversitenin sorumluluğundaki bir konu 
tek tek araştırma görevlilerinin sırtına 
yüklenmektedir. Öyle ki odasına evden getirdiği 
telefonu bağlamak zorunda kalan araştırma 
görevlileri dahi bulunmaktadır!

Yaşanan bu sorunlara bir de ÖYP’lilerin 
zorunlu hizmetleri karşılığında imzalamak 
zorunda kaldıkları yüksek meblağlı senetler 
eklendiğinde, araştırma görevlilerinin 
üzerindeki baskı had safhalara ulaşmakta 
ve nitelikli bir eğitim-araştırma süreci 
geçirebilmelerine engel olmaktadır. Üstelik 
ÖYP’li araştırma görevlilerinin imzaladığı 
sözleşmeler, özel hukuk sözleşmesi 
sayılmakta, yani üniversite ile araştırma 
görevlisi olacak kişi eşit kişilermiş gibi 
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masaya oturmakta, senetler bu 
güç dengesizliği kapsamında 
hazırlanmaktadır.

Dolayısıyla	 ÖYP	 bütçesinin	
sınırlandırılmasından, fiilen 
bütçelerin gelmemesine; YÖK’ün 
“ÖYP	 Usul	 ve	 Esasları”	 üzerinde	
“ben yaptım oldu” diyerek 
sürekli değişikliğe gitmesinden, 
ÖYP’lilerin “uykularını kaçıran” 
senet baskısına kadar ÖYP’li 
araştırma görevlilerinin sorunları 
katlanarak artmaktadır. Bu 
sorunlarla birlikte ÖYP’lilerin 
üniversitelerinde maruz kaldıkları 
“dış kapının mandalı” muamelesi 
ise mobbing ve taciz baskısına 
zemin hazırlayarak, akademik 
yaşamı daha baştan sorunlar 
yumağına dönüştürmektedir.

Eğitim Sen olarak belirtmek 
isteriz ki yaşanılan sorunlar, 
yukarıda ifade ettiğimizden 
çok daha fazladır. Ancak kimi 
sorunların çözümü, sanılanın aksine oldukça 
kolaydır. Bu kapsamda savunduğumuz temel 
taleplerimiz şunlardır:

1. Araştırma görevliliğindeki istihdam 
çeşitliliği kaldırılıp, tüm araştırma görevlileri 
güvenceli biçimde istihdam edilene kadar 
ÖYP sözleşmelerinin tip sözleşme haline 
getirilmesi,

2.	 YÖK’ün	 “ÖYP	 Usul	 ve	 Esaslar”	 üzerinde	
sürekli değişikliğe gitmemesi ve değişiklik 
yaparken ÖYP’lilerin taleplerini, görüşlerini 
dikkate alması,

3. Eş durumu mazereti nedeniyle mecburi 
hizmet devri talebinde bulunabilecekler 
arasına,	 eşi	 657	 4/b	 ve	 4/c	 ile	 istihdam	
edilenlerin de dahil edilmesi, 

ÖYP

4. Yurt dışı görevlendirmelerinde kolaylaştırıcı 
bir yol izlenmesi,

5. ÖYP bütçelerinin ilk haline getirilmesi, 
kullanımdaki zorlukların giderilmesi,

6. Kongre vb. etkinliklere katılmada uzun 
bürokratik işlemlerin ortadan kaldırılması,

7. ÖYP Koordinatörlüklerindeki personel 
sayısının artırılması,

8. Bilimsel etkinliklere gidiş ve gelişlerde yurt 
içi uçak bileti tutarlarının da karşılanması,

9. ÖYP’lilere bilgisayar ve ofis malzemesi 
gibi ihtiyaçların üniversiteler tarafından 
karşılanması,

10. Bütçeden alınan kitapların doktora bitimine 
kadar ÖYP’lilerde kalması. 
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Eğitim hizmeti 
alanında örgütlü 

sendikalar 
için en önemli 

uluslararası 
örgütlülük 

olan Eğitim 
Enternasyonali’ne 

Türkiye’den 
sadece Eğitim 

Sen’in kabul 
edildiğini 

BİLİYOR MUYDUNUZ ?

Yükseköğretim Kurumlarında Yaşanan 
Hak İhlalleri

Türkiye’deki 47 farklı üniversiteden 76 
temsilcinin katılımıyla 15-16 Kasım 
2014 tarihlerinde düzenlediğimiz 

Üniversite Temsilciler Kurulumuz (ÜTK) 
oldukça kapsamlı bir rapor yayınlamıştır. 

Raporda	 üç	 ana	 başlık	 altında	 yer	 alan	
konular,	 akademik,	 idari/teknik	 personel	 ve	
öğrencilerin üniversitelerde yaşadığı gerçek 
olayları ve sorunları yansıtmaktadır. Bu rapor 
ile birlikte Türkiye’den pek çok üniversite 
çalışanının aktif olarak katıldığı ve sorunlarını 
birinci elden aktarıp tartışma zemini 
bulabildiği tek yer olan sendikamız Eğitim-
Sen’in, ortaya çıkan sorunların çözümü ile ilgili 
talep	 ve	 önerileri	 de	 belirtilmiştir.	 Raporun	
oluşturulması ve içeriğinin belirlenmesinde 
Üniversite Temsilciler Kurulu toplantımızda 
yapılan konuşmalar ve kurulda görüşülmesi 
için gönderilen öneri ve talepler göz önünde 

bulundurulmuş ve tutanaklarla kayıt altına 
alınmıştır.	 Raporu	 hazırlamaktaki	 amacımız,	
ülkemizde	 yaşanan	 ve	 akademik-idari/teknik	
personel ile öğrencilerin yaşadıkları sorunlara 
ışık tutmak ve  söz konusu bileşenlerin 
sorunlarla boğuşmaktan, araştırma, analiz 
etme, eleştirel düşünme, insan, toplum ve 
doğa yararına bilimsel çalışmalar yapma gibi 
asıl işlevlerini yerine getiremediğini gözler 
önüne sermektir. 

ÜTK toplantısında yaptığımız anketin 
sonuçlarına göre yükseköğretim kurumlarında 
en yoğun yaşanan hak ihlallerini tablodan 
görebilir, raporun tamamına ise web 
sayfamızdaki yükseköğretim kısmından 
ulaşabilirsiniz. 
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Kadroların yandaşlara dağıtılması

Özellikle hem akademik hem idari ve teknik 
personel açısından en çok dile getirilen 
sorun atama ve yükseltmelerin liyakata 
göre yapılmamasıdır. Üniversitelerdeki  idari 
ve akademik kadrolar keyfi bir biçimde 
yandaşlara	 dağıtılmaktadır.	 İdari	 personel	 ve	
teknik personel açısından atamaların açıktan 
sınavsız yapılması özellikle görevde yükseltme 
sınavları yapılmayarak bu kadroların ehliyeti 
olmayan yandaşlara dağıtılması iş barışını 
zedelemektedir. Akademik personel açısından 
bakıldığında ise fakülte bölüm görüşlerine 
dahi başvurulmadan kadro ilanına gidilmesi, 
kadro ilanlarının adrese teslim (kişiye özel) ilan 
edilmesi, akademiye daha ilk girişte araştırma 
görevlisi kadrolarının keyfi dağıtılması, Bölüm 
veya	 Anabilim	 Dalı	 Başkanlıklarına	 bölüm	
seçimleri	yapılmadan	atama	yapılması,	Dekan	
veya yüksekokul müdürü atamalarının fakülte 
görüşleri veya liyakat dikkate alınmadan keyfi 
yapılması en çok dile getirilen hak ihlalleridir.  

İltimas ve kayırmacılık her alanda…

Bir taraftan akademik ve idari kadrolar 
yandaşlara peşkeş çekilirken diğer taraftan 
üniversitelerin fiziki imkânları da gelir kaynağı 
olarak görülerek yandaşlara dağıtılmaktadır. 
Örneğin en sık yaşandığı belirtilen sorunlar 
inşaat ihalelerinin rektörlüğe yakın veya siyasi 
belirli çevrelere verilmesi, döner sermaye 
veya gelir getirici işlerin, kantin-kafeterya gibi 
birimlerin dağıtımında kayırmacılık yapılarak, 
rektörlüğe yakın veya siyasi belirli çevrelere 
verilmesidir.

Öğrencilere yönelik hak ihlalleri

Öğrencilere yönelik hak ihlalleri en sık dile 
getirilen	 sorunlar	 arasındadır:	 Düşünce	 ve	
ifade özgürlüğü kapsamında yapılan her türlü 
faaliyetin engellenmesi ve soruşturmalara konu 
edilmesi, yurtların yetersiz olması dolayısıyla 
öğrencilerin cemaat-tarikat yurtlarına mecbur 
kalması, özellikle yeni kampüslerin şehir 

merkezleri dışında olması ya da yurtların kız 
erkek yurtları olarak ayrılmasından sonra 
öğrencilerin kampüslerine çok uzak yurtlara 
yerleştirilmeleri nedeniyle ulaşım sorununu 
yaşamaları gibi sorunlara dikkat çekilmiştir.

Baskı ve yıldırma uygulamaları

Eleştirel düşünceye tahammülsüzlük ve 
yandaş olmayanlara karşı uygulanan baskılar 
da	 en	 sık	 dile	 getirilen	 sorunlardandır.	 İdari	
ve teknik personel, akademik personel 
ve öğrencilerin takibi ve fişlenmesi ve bu 
personelin birbirini ve öğrencileri takibe 
zorlanması,	 ÖGB	 ve/veya	 Sivil	 Polislerin	
fişlemelerde kullanılması, hedeflenen kişilere 
yönelik	 mobbing/yıldırma/itibarsızlaştırma	
uygulamaları ya da 13b-4 ile farklı birimlerde 
görevlendirme ile cezalandırma yöntemleri 
uygulanması, akademik, idari ve teknik 
personel ile öğrencilere (sosyo-kültürel ve 
siyasal etkinliklerinden dolayı) soruşturmalar 
açılması,  soruşturma kurullarına sendika 
temsilcilerinin çağrılmaması en çok dile 
getirilen hak ihlallerindendir.

Akademinin hamalları araştırma görevlileri

Akademik hiyerarşinin en altında yer alan 
araştırma görevlilerine bir taraftan ders 
ve sınav görevlendirmeleri dışında pek çok 
angarya görevler verilmesi, kendi görevleri 
olmayan idari işlerin yaptırılmasına neden 
olmakta, diğer taraftan araştırma görevlileri 
atılma tehdidi ya da doktoralı araştırma 
görevlilerinde olduğu gibi kadro ilanını 
geciktirme veya kadro vermeme gibi hak 
ihlalleri ile hizaya getirilmek istenmektedir. 

Bütün bunların yanında ankette de en önemli 
sorunlardan biri olduğu belirtilen,  her alanda 
uygulanan cinsiyete dayalı ayrımcılığı pek çok 
hak ihlalinin temelinde yer almaktadır.  
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İdari ve Teknik Personel İçin Neler Talep Ediyoruz?

Yükseköğretim alanında bir ilk olan 
“Yükseköğretim	 Alanındaki	 İdari	 ve	
Teknik	 Personelin	 Sesini	 Duymayan	

Kalmayacak” başlıklı çalıştayımız, 4-5 
Nisan tarihlerinde genel merkezimizde 
gerçekleştirilmiştir.    

Genel Örgütlenme ve Yükseköğretim 
Sekreterimiz	 İsmail	 Sağdıç`ın	 açılış	
konuşmasının ardından, Yalova Valisi`nin 
hakaretine maruz kalan ve yoğun stres 
nedeniyle geçirdiği kalp krizi nedeniyle 
yaşamını yitiren üyemiz Halil Serkan Öz 
için saygı duruşu yapılarak çalıştayımıza 
başlanmıştır. 

30 farklı yükseköğretim kurumundan 
50 üyemizin katılımıyla iki gün boyunca 
yürütülen çalıştayımızda, iki atölye grubunun 
derinlemesine yürüttüğü tartışmalar 
neticesinde, yükseköğretim alanındaki idari 
ve teknik personelin sorunları ve bu sorunlara 
dair çözüm önerileri belirlenmiştir.  

Çalıştayda öne çıkan taleplerimizin bir kısmı 
şunlardır:

•	 Eğitim	ve	bilimsel	üretim	üniversitenin	tüm	
çalışanlarının kolektif emeğinin ürünüdür. 
Dolayısıyla	 “akademik	 zam”	 söz	 konusu	
kolektiviteyi göz ardı etmiş ve idari ve teknik 
personeli yok saymıştır. Bu nedenledir ki 

idari ve teknik personele ‘’yükseköğretim 
tazminatı’’ adı altında maaş iyileştirmesi 
yapılmalıdır.

•	 Fazla	 mesai	 ücretleri	 artırılmalı	 ve	
hakkaniyetli biçimde personele ödenmelidir.

•	 Geliştirme	 ödeneği	 adil	 bir	 şekilde	
akademik personel yanında idari personele 
de ödenmelidir.

•	 Görevde	 yükselme	 sınavı	 her	 yıl	 düzenli	
olarak merkezi biçimde (illerde, bölgelerde) 
yapılmalıdır. 

•	 Üniversitelerde	 demokratik	 bir	 yapılanma	
olmalı Fakülte Yönetim Kurulları, Senato, 
Üniversite Yönetim Kurulu gibi idari 
kararların alındığı yerlerde idari ve teknik 
personel temsilcilerinin de bulunmasının 
hukuki ve fiili zemini oluşturulmalıdır.

•	 İdari	 kadrolar	 için	 şeflik	 statüsüne,	 teknik	
kadrolar içinse tekniker statüsüne kadar, 
kriterler sağlandığı taktirde sınavsız unvan 
değişikliğine gidilmelidir. 

•	 Daire	 Başkanlığı,	 Fakülte,	 Yüksekokul,	
Enstitü Sekreterliği gibi kadrolar Görevde 
Yükselme Sınavı kapsamına alınması için 
hukuki zemin oluşturulmalıdır.

Yükseköğretim 
kurumlarındaki idari 
ve teknik personelin 
sürgün edilmesi 
amacıyla kullanılan 
2547 sayılı yasanın 
13b/4 maddesi 
kapsamında yapılan 
görevlendirmelerde, 
657 sayılı yasanın 
ek 8. maddesinin 
d, e ve f fıkraları 
gereği, kişinin 
göreviyle ilgili bir 
göreve ve mutlaka 
süre belirtilerek 
görevlendirilmesi 
gerektiğini, aksi 
halde yapılan 
görevlendirmenin 
hukuksuz olduğunu
BİLİYOR MUYDUNUZ ?

Y
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•	 13	 b/4	 maddesinin	 kullanımı	 “yönerge”	
kapsamına alınmalıdır. Sürgün amacıyla 
kullanılan bu görevlendirmelerin önüne 
geçebilmek için ihtiyaç halinde ilgili 
personelin rızası kapsamında görevlendirme 
yapılmalıdır. Ayrıca, görevlendirme kararının 
hukuksuzluğu yargı kararıyla tespit 
edildiğinde, ilgili kişinin art arda hukuksuz 
biçimde görevlendirilmesine engel olmak 
amacıyla belirli bir süre görevlendirme 
yapılamayacağı garanti altına alınmalıdır. 

•	 Kurum	dışı	nakil	sorunu	ciddi	mağduriyetlere	
neden olmaktadır. Kurum dışı nakil için 
merkezi bir tayin sistemi geliştirilmedir. 
Her yıl kurumlar nakil gönderme kontenjanı 
belirlemeli ve bu kontenjanlar şeffaf bir 
komisyon tarafından (yasal öncelikler 
hariç) belirlenip değerlendirilmeli ve 
personele nakil imkanı sağlanmalıdır. Söz 
konusu nakiller, üniversite yönetimlerinin 
keyfiliğinden kurtarılmalı, üniversitelerin 
kurumsal özerkliğine zarar vermeyecek 
şekilde nakiller için bir standart 
geliştirilmelidir.

•	 Tüm	 çalışanların	 hizmet	 sürelerine	 göre	

kadro derecelerinin 1. dereceye kadar 
düşmesinin sağlanması gerekmektedir. Bu 
düzenleme yapılana kadar, Veri Hazırlama 
Kontrol	 İşletmeni	 kadrosuna	 tanınan	
hakkın emsal gösterilerek KYK bünyesinde 
idareci olarak çok büyük sorumluluklar 
altında bulunan ve yurtların en büyük 
yükünü taşıyan çoğu yüksek okulu ve 4 
yıllık Üniversite mezunu olan Yurt Yönetim 
Memurlarının bu haktan faydalanmaları 
için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

•	 KYK	 bünyesinde	 Özel	 ve	 Gece	 Hizmetleri	
Statüsünde görev yapan ve 24 saat nöbet 
tutan Müdür Yardımcısı, Şef ve yurt yönetim 
Memurlarına ödenmekte olan mesai saati 
yerine, Milli Eğitim Bakanlığı emsal alınarak 
öğretmenlere verilen ek ders ücreti veya 
Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yetiştirme 
yurtlarındaki	Genel	İdari	Hizmetler	sınıfında	
bulunan ve nöbet tutanlara ödenmekte 
olan ders ücreti ile Sağlık Bakanlığına bağlı 
Hastanelerde nöbet tutan Memur ve diğer 
sağlık görevlilerine ödenmekte olan nöbet 
tutarları göz önünde bulundurularak ve 
personelin mağduriyeti de düşünülerek 
yeni bir düzenlemeye gidilmelidir.

•	 KYK	 bünyesinde	 personele	
verilmekte olan yemek yardımı 
bedelinin günün şartlarına uygun 
biçimde bir insanın hijyenik 
ve sağlıklı beslenme ihtiyacını 
karşılayacak miktara çıkarılması 
gerekmektedir. 

•	 Çalışma	 yaşamındaki	 eşitlik	
ilkesi	 gereği	 4/C’li	 personelin	
de aynı işi yaptığı diğer kurum 
çalışanlarının özlük haklarına sahip 
olması sağlanmalıdır. Kadrodan 
kaynaklı sorunlar olan; tayin, eş 
durumu tayini, görevde yükselme, 
lojman, pasaport, derece vb. gibi 
sorunlar çözülmelidir.

YÜKSEKÖĞRETİMDEKİ 
İDARİ VE TEKNİK 

PERSONELİN 
SESİNİ 

DUYMAYAN
 KALMAYACAK!

SORUNLARIMIZA KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETMEK İÇİN
“NE YAPACAĞIMIZI” VE “NASIL YAPACAĞIZIMIZI” TARTIŞACAĞIMIZ

BÜYÜK BİR ÇALIŞTAY ÖRGÜTLÜYORUZ!

İŞYERİ TEMSİLCİLERİMİZE 
SORUNLARINIZI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİZİ İLETEREK, 

4-5 NİSAN’DA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞTAYIMIZA DESTEK OLABİLİRSİNİZ!

EĞİTİM SEN

Yükseköğretim Hizmetinin Asli Bileşeni Olan İdari ve Teknik Personelin YOK Sayılması
Görevde Yükselme Sınavlarının Yapılmaması
Yurt Yönetim Memurlarının Derece-Kademe Sorunları
ÖSYM Sınavlarında Keyfi Görevlendirme Yapılması
İtibarsızlaştırma / Mobbing / 13b-4 Sürgünleri
Angarya ve Performans Baskısı
4/C’li Emekçilerin Sorunları
Satın Alma Gücümüzün Azalması
Fazla Mesailer İçin  Komik Ücretler Ödenmesi
İkinci Öğretim Ek Ücretlerinin Adil Dağıtılmaması
Ekonomik Kayıplarımızın Artması ve Ücret Uçurumları
“Yemek Yardım Bedeli” ile Çay ve Simit Dahi Alınamaması
Geliştirme Ödeneğinden Sadece Akademisyenlerin Yararlandırılması
İdari ve Teknik Personele "Yükseköğretim Tazminatı" Adı Altında Zam Yapılmaması
Kütüphanecilerin Ek Gösterge, Özel Hizmet Tazminatı ve Yan Ödeme Oranlarının Değiştirilmemesi
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•	 4/C’li	 personelin	 mevcut	 sözleşmelerinde	
bulunan ‘’Geçici personele sözleşme ücreti 
dışında herhangi bir ücret ödenmez’’ ibaresi  
kaldırılmalıdır.

•	 Maaş	 kalemlerinden	 biri	 olan	 	 ‘ek	 ödeme’	
ve	 ‘döner	 sermaye	 ek	 ödemesi’	 4/C’li	
personelin maaşının hesaplanmasında 
kullanılmalıdır.

•	 ÖSYM’nin	 yaptığı	 sınavda	 idari	 ve	 teknik	
personel de görev alabilmelidir.

•	 Sosyal	 Tesislerin	 mevcut	 imkanlarından	
tüm personel ücretsiz olarak 
faydalanabilmelidir.

•	 Personel	 taşıyan	 servislerin	 kapsam	 ve	
kontenjanlarının yeterli hale getirilmesi 
sağlanmalı ve tüm personel servis 
hizmetinden yararlanabilmelidir.

•	 Yükseköğretim	 kurumlarında	 her	 çocuğa	
uygun kreş açılmalı ve tüm personelin 
bu hizmetten eşitçe yararlanabilmesi 
sağlanmalıdır. Kadınlar için işyerlerinde 

“çocuk emzirme odaları” tahsis edilmeli 
ve bu odaların hijyen ve teknik donanımı 
sağlanmalıdır.

•	 Süt	ve	doğum	izinleri	artırılmalıdır.

•	 Her	 üniversite	 tüm	 personeli	 için	 bütçeyi	
sarsmayacak konut ya da lojman 
tahsis etmeli, lojman tahsislerinde süre 
sınırı getirmeli ve gerekirse üniversite 
personelinin konut sahipliği için 
kooperatifler oluşturmalıdır.

•	 Ücretsiz,	 hijyenik,	 personelin	 beslenme	
alışkanlıklarına ve sağlık durumlarına 
uygun yemek çıkarılması sağlanmalı 
ve üniversite bileşenleri aracılığıyla 
oluşturulacak komisyonlarla yemek 
hizmetinin örgütlenmesinde planlama ve 
denetim süreçleri şeffaflaştırılmalıdır.

•	 Engelli	olarak	çalışan	personellere	istihdam	
koşullar sağlanmalı, çalışma ortamındaki 
fiziki	ve	teknik	şartlar	iyileştirilmeli	ve	özlük/
sosyal hakları açısından pozitif ayrımcılık 
yapılmalıdır. 
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YÖK İle Sorunları ve Çözüm Önerilerimizi Görüştük

Genel Başkanımız Kamuran Karaca, 
Genel Sekreterimiz Sakine Esen 
Yılmaz, Genel Örgütlenme ve 

Yükseköğretim	 Sekreterimiz	 İsmail	 Sağdıç	 ve	
Sendika Avukatımız Asuman Tokgöz Sucu’dan 
oluşan heyetimiz, acil çözüm bekleyen 
sorunları YÖK’e iletti.

YÖK Başkanı Yekta Saraç ve Başkan Vekili 
Yavuz Atar ile görüşen heyetimiz, sendikamızın 
“Asistan	 Anketi	 Sonuçları”,	 “İdari-Teknik	
Personelin Sorunları ve Çözüm Önerilerimiz 
Çalıştayı	 Sonuç	 Raporu”	 ve	 “Ortak	 Yaşam	

İlkelerimiz”	 çalışmaları	 ile	 hazırladığımız	
dosyayı kendilerine sundu.

2 Aralık 2015 Çarşamba günü saat 15.00’te 
başlayan görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. 
Hazırladığımız rapor kapsamında aşağıda ifade 
ettiğimiz başlıklarda yaşanan sorunları ve 
taleplerimizi	 gündeme	 getirdik.	 İlgili	 başlıklar	
altındaki çok sayıdaki talebimizden bazıları 
şunlardır (ayrıntılı bilgi için web sayfamızdaki 
raporumuza bakabilirsiniz):
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•	 Araştırma	 görevlilerinin	 “azami	 süre”	
sorununu gündeme getirerek, azami 
sürelere ilişkin YÖK Yürütme Kurulu’nun 
idari işlemle yasa hükmüne aykırı 
düzenleme yapmasının hukuka aykırı 
olduğunu, bu nedenle kaldırılması 
gerektiğini; ivedilikle azami sürelere 
ilişkin tüm tarafların görüşlerinin alınarak 
düzenleme yapılması gerektiğini ve yurtdışı 
görevlendirmeleri ile tez jürilerinin uzatma 
kararlarının yok sayılmasına karşı çıkarak 
“azami süre” hesaplamasına bu sürelerin 
dahil edilmesini talep ettik.

•	 ÖYP’li	 araştırma	 görevlilerinin	 sorunlarını	
gündeme getirerek, “senet baskısının” 
kabul edilemeyeceğini ve ÖYP’lilere 
dayatılan özel hukuk sözleşmelerinin tüm 
araştırma görevlileri güvenceli biçimde 
istihdam edilene kadar tek tip sözleşme 
haline getirilmesini talep ettik.

•	 50/d’den	 33/a’ya	 geçişte	 kriter	 sorununa	
dair YÖK’ün düzenlediği kriterleri kabul 
etmediğimizi ve bu konuda yargıya 
gittiğimizi gerekçeleriyle anlattık. Bu 
konudaki temel talebimizin, araştırma 
görevlisi	 istihdamı	 için	 2547’nin	 33/a	
maddesinin temel olduğunu ve dolayısıyla 
50/d’li	tüm	araştırma	görevlilerinin	33/a’ya	
koşulsuz geçirilmesinin hem hukuken 
zorunluluk hem de temel talebimiz 
olduğunu ifade ettik.

•	 İdari	 ve	 teknik	 personelin	 sorunları	 ve	
çözüm önerilerimiz başlığında ise öne 
çıkardığımız temel konular şunlar olmuştur: 
İdari	 ve	 teknik	 personele	 “yükseköğretim	
tazminatı” ödenmesi, Görevde Yükselme 
ve	 Unvan	 Değişikliği	 Sınavı’nın	 her	 yıl	
düzenli olarak ve merkezi biçimde (illerde, 
bölgelerde) örgütlenmesi, şeffaf ve 
merkezi bir nakil sistemi oluşturulması, 
AÖF sınavlarında idari ve teknik personele 
görev verilmesinin sağlanması, geliştirme 
ödeneğinden idari ve teknik personelin de 
yararlandırılması.

•	 Doçentlik	Sözlü	Sınavı’nda	yaşanan	sorunlar	
başlığında ise doçentlik statüsünün 
kazanımı için akademik eziyet halini alan 
“sözlü sınav” uygulamasına acilen son 
verilmesi gerektiğini talep ettik. Akademik 
değerlendirme konusundaki yaklaşımımızın 
ve ilkelerimizin de raporumuzda ayrıntılı 
olarak bulunduğunu ifade ettik.

•	 Disiplin	 işlemlerinin	 üniversitelere	
bırakılması konusunda, üniversitelerin 
gerçekten demokratik kurumlar olabilmesi 
açısından köklü bir dönüşüme gidilmesi 
gerektiği, dolayısıyla diktatörleri aratmayan 
rektörlere daha fazla yetki verilmesinin 
demokratik bir adım olmayacağını ifade 
ettik. Üniversitelerin üniversite olabilmeleri 
için bugüne kadar izlenen politikalardan 
vazgeçilmesi gerektiğini belirterek nitelikli 
eğitim hakkı, kamusal finansman, kurumsal 
özerklik, iş güvencesi, bilimsel özgürlük ve 
eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik özyönetim 
ve özdenetim ilkelerinin bir bütün olarak 
yükseköğretim politikalarının omurgasını 
oluşturmasının olmazsa olmaz olduğunu 
vurguladık.	 Disiplin	 mantığının	 ise	 suç	 ve	
ceza ikiliğinden çıkarılarak, üniversitenin 
varlık nedenine ve evrensel ilkelerine uygun 
biçimde	 “Ortak	 Yaşam	 İlkeleri”	 üzerinden	
örgütlenmesi gerektiğini bir kez daha ifade 
ettik.

•	 Üniversitelerde	 “güvenlik”	ve	polise	 tahsis	
edilen mekanların varlığı konusunda somut 
örnekler üzerinden artan polis şiddetinin ve 
polis baskısının, yaşam hakkımızdan ifade 
özgürlüğüne, akademik özgürlüklerden 
sendikal hak ve özgürlüklere kadar geniş 
bir haklar manzumesinin kullanımını 
engellediğini, bunun kabul edilemez 
olduğunu ifade ettik. Üniversite 
yerleşkelerinde çevik kuvvetin sürekli 
olarak bulunduğunu ve kolluk için özel 
mekanlar yaratıldığını somut örnekleriyle 
belirttik.
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Barınma ve Yurt Sorunu Derinleşiyor!

Yükseköğretimin önemli meselelerinden 
biri olmasına karşın pek dikkate 
alınmayan yurtlar sorunu, yoksul ve dar 

gelirli öğrenciler ile veliler için barınma sorunu, 
üniversitede okuyup okumama kararını 
aldırtacak kadar önemli bir sorun özelliğindedir. 
Barınma hizmetleri KYK yurtları, üniversite 
yurtları, özel yurtlar, vakıf-cemaat yurtları, 
kiralık evler ve aile yanı olarak karşılanmaktadır.  
Aile yanını saymazsak, barınma tümden ticaret 
konusu haline gelmiştir. Cemaat ve KYK yurtları 
bile masraflarını fazlasıyla öğrencilerden 
çıkarmaktadır.

Üniversiteler her yıl öğrenci kontenjan 
sayılarını arttırırken barınma sorunu da 
çığ gibi büyümeye devam etmektedir. 
Devlet	 ve	 KYK,	 maliyetlerini	 kısa	 sürede	
çıkarabildiği halde yurt üretimini yeterince 
gerçekleştirmeyerek öğrencileri cemaatlere 

ve özel sektöre mahkûm bırakmaktadır. Çoğu 
ilde (örneğin Tunceli) barınma sorununun 
KYK yoluyla çözülememesi öğrencilerinin 
önemli bir kısmının kayıt sildirmesine yol 
açmakta, yetersiz kapasite öğrencilerin 
bir kısmını eğitim-öğrenim hakkından 
mahrum bırakmaktadır.  Özellikle yeni açılan 
üniversitelerde KYK yurtları bulunmadığı gibi 
özel yurtların da olmaması ve konut yapısının 
da öğrencilerin ev bulmasına müsait olmaması 
öğrencilerin kayıtlarını sildirip evlerine 
dönmelerine neden olmaktadır. Kalabilecek 
yer bulanlar ise çoğunlukla kötü koşullarda 
barınmaktadır. 

KYK yurtları arasında da nitelik farkı vardır. 
Yurtların bazıları “4 yıldızlı” iken bazıları tek 
yıldızlı bile değildir. KYK yurtları arasındaki 
bu nitelik farkı elbette yurt ücretlerine 
yansımakta, parası olanın daha iyi koşullarda 

Y
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kalması söz konusu olmaktadır. Bazı 
üniversiteler ise barınmayı tamamen gelir 
getiren bir faaliyet olarak görmekte, yüksek 
ücretli üniversite yurtları yine parası olanların 
hizmetine sunulmaktadır. 

Yurtlarda liderlik, kariyer gelişimi gibi seminerler 
yapılmaya başlanmış olup bu seminerleri 
yapanların özel şirket olması olağanlaşmıştır. 
Yurtlarda şiir dinletileri ve konserler adı altında 
AKP yandaşı kişilere kaynak aktarılmakta, bu 
kesimlerin ihyası artarak devam ettirilmek 
istenmektedir.  

Ayrıca kız-erkek yurtlarının ayrılması ve 
sürecinde KYK’nın yurt açılacak binaları 
kurs açmak amacıyla kiralama süreci de 
yeni soru işaretleri yaratmaktadır. Yurtlar 
barınma	yerleridir.	Dolayısıyla	KYK	 tarafından	
temel olarak öğrencilerin barınma ve yemek 
ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. Bu 
ihtiyaçların karşılanmasında ciddi sorunlar 
varken, yeterli derecede yurt dahi yok iken 
kaynakların asıl amaç dışında bu tür kurslar için 
kullanılmasının yandaşlara kaynak transferi ve 
misyonerlikten başka bir amacı yoktur.

Diğer	 taraftan	 önemli	 bir	 sorun	 da	 yurtlara	
kabul edilme aşamasında yaşanmaktadır. 
KYK’ya başvuran öğrenciler, güvenlik 
soruşturmasından geçirilmekte, temel hakları 
olan gösteri ve yürüyüşlere katılma ya da 
etnik kimlik vs. gibi nedenlerle yurt ve burs 
haklarından mahrum bırakılmaktadırlar. 

KYK burslarının verilmesinde dekanlık burs 
komisyonları yetkili kılınmış, yine güvenlik 
soruşturmasına tabi tutulan öğrenciler, 
gösteri ve yürüyüşlere katılmaları ya da etnik 
kimlikleri nedeniyle elenmektedirler. Örneğin 
Akdeniz Üniversitesi’nde öğrenciler sıraya 
sokulup 3 gün mülakat yapılmış, bazıları Gezi 
eylemlerine katıldılar diye burs alamamıştır. 

Bir taraftan barınma ihtiyacı bile 
karşılayamayan, ya bu nedenle kaydını 
sildiren ya da sağlıksız koşullarda barınmak 
zorunda kalan öğrenciler varken diğer taraftan 
üniversiteye kayıtlı bile olmayan, öğrenci 
olmayan pek çok kişi KYK burslarından 
faydalandırılmaktadır.  

Yurt girişlerinde ve yemekhanelerde parmak 
izi uygulaması ile öğrencilerin kişisel bilgileri 
elektronik olarak depolanarak anayasal kişilik 
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hakları çiğnenmekte ve bu bilgiler öğrenciler 
aleyhine kullanılabilmektedir.

Barınma ve beslenme hizmeti, üniversitelerde 
sunulan eğitim öğretim hizmetinin ayrılmaz 
bir parçasıdır. Kamusal kaynaklardan bedelsiz 
olarak ve nitelikli bir şekilde ihtiyacı olan 
öğrencilere bu hizmetler sunulmalıdır. KYK 
eliyle yapılan bina kiralama gibi hizmetin 
niteliğini düşüren geçici çözümlerden derhal 
vazgeçilmeli ve en kısa zamanda kamusal 
kaynaklarla nitelikli barınma hizmetini 
sunabileceği uygulamalar hayata geçirilmelidir.  
Kamusal kaynaklarca sunulan barınma hizmeti 
özgürlük, eşitlik ve dayanışma temelinde 
yeniden kurulmalıdır. 

Önerilerimiz:

•	 Yurtlar	 mevcut	 haremlik-selamlık	 esasına	
göre değil, mevzuatta olduğu gibi ihtiyaç 
ve yakınlık durumu gözetilerek her 
türlü ayrımcılığın engellendiği, eşitliği 
ve özgürlüğü güvence altına alan ilkeler 
çerçevesinde yeniden yapılandırılmalıdır. 

•	 Yurtlar	kampüs	sınırları	içinde	yapılmalıdır.

•	 Yurt	 sayıları	 hızla	 artırılmalı,	 nitelik	 ve	
hizmetler iyileştirilmelidir.

•	 Yurtlardaki	 bilim	 dışı	 uygulama	 ve	
kurslar kaldırılmalıdır. Yurtlarda Kuran 

kursu açılması gibi uygulamalar kamu 
kaynaklarının yanlış kullanımını ve eşit 
yurttaşlık ilkesinin ihlalini beraberinde 
getirmektedir. Yurtların asli işlevi barınma 
hizmetinin verilmesidir, bu gibi uygulamalar 
yurtların asli işlevi içerisinde olmadığından 
bu uygulamalara derhal son verilmelidir.  

•	 Kayırmacılık	 ve	 muhafazakâr	 kadrolaşma	
durdurulmalı, atama ve tayinler hak ediş ve 
liyakat esaslarına göre gerçekleştirilmelidir. 

•	 Yurt	 yönetimlerinde	 öğrenci	 temsilcileri	
yer almalıdır. Yurtlardaki disiplin 
yönetmeliklerinde düşünce, toplantı, 
gösteri ve siyasi görüşler suç olmaktan 
çıkarılmalıdır. 

•	 Disiplin	 kurullarına	 öğrenci	 ve	 sendika	
temsilcileri katılmalıdır.

•	 Giriş-çıkış	saatleri	konusundaki	erkek	kadın	
ayrımı ortadan kaldırılmalıdır.

•	 YÖK’ün	 öğrenci	 dönüşüm	 programları	 ile	
barınma hizmeti uyumlu hale getirilmelidir.

•	 Burs	olanağından	faydalanacak	öğrencilerin	
belirlenmesi nesnel kriterlere göre 
yapılmalı, keyfi seçimlere son verilmelidir. 
Öğrencinin ekonomik durumunun tespiti 
bugünkü koşullarda çok zor olmadığına 
göre, bu seçimdeki keyfi uygulamaların son 
bulması zor değildir.
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Haklarımız, Özgürlüklerimiz ve 
Ortak Yaşam İlkelerimiz

Eğitim Sen, tüzüğünde de yazılı olduğu 
üzere tüm maddi ve insani değerlerin 
yaratıcısının emek olduğundan 

hareketle; yükseköğretim de dâhil eğitimi 
temel bir hak olarak kabul eder; insan, toplum 
ve doğa yararına; eşit, parasız, bilimsel, laik, 
anadilinde, nitelikli eğitimi; üniversitelerin 
kurumsal özerkliğini, bilimsel özgürlüğü, tüm 
bileşenlerin katılımıyla demokratik eşitlikçi 
özyönetimi, kamusal finansmanı, güvenceli 
çalışmayı savunur, etnik, cinsiyete dayalı vb. 
her türlü ayrımcılığı reddeder.

Eğitim Sen, akademik, idari, teknik personel ve 
tüm yardımcı hizmetlerde hangi statüde olursa 
olsun üniversitede çalışanlar ile öğrencilerden 
oluşan topluluğu üniversite bileşenleri olarak 

tanımlar ve tüm bileşenlerin katılımıyla 
oluşturulacak kurulları esas alan demokratik 
özyönetim ve özdenetime dayalı bir üniversite 
modelini benimser. 

Üniversiteler, bilme arzusunun önünde 
engellerin olmadığı, bilimsel gerçeklik ile 
hakikatin çarpıtılmadan herkese karşı ileri 
sürülebilir ve savunulabilir olduğu, elde edilen 
bilginin toplumla özgürce paylaşıldığı yerlerdir. 
Aynı zamanda üniversiteler, öğrenme ikliminin 
örgütlenmesinde ve bilginin üretilmesinde 
öznelerin eşitliğini, kolektif çalışmayı, paylaşımı 
ve dayanışmayı esas alan; farklılıkların her 
birinin eşitliğini, toplumsal güç dengeleri 
bakımından azınlıkta olanın çoğunluk olabilme 
hakkını güvence altına alan yerler olmak 
durumundadır.

Eğitim	 Sen,	 İnsan,	 Toplum	 ve	 Doğa	 Yararına	
Üniversite için şu koşulların vazgeçilmez 
olduğunu kabul eder:

Eğitim Hakkı

Bilimsel Özgürlük

Kurumsal Özerklik

Eşitlikçi	Özgürlükçü	Demokratik	Özyönetim
ve Özdenetim

Güvenceli Çalışma

Kamusal Finansman
ORTAK YAŞAM 

ıLKELERıMıZ

ınsAn, TOpLuM, dOğA YARARinA ünıvERsıTE

Eğitim Sen Yükseköğretim Bürosu (YÖB)
Mayıs 2014
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Kamu Kaynakları Özel Okullara Aktarılıyor
MEB, devlet okullarının sorunlarını çözmek, 
okulların ödenek ihtiyaçlarını karşılamak 
yerine, kamu kaynaklarını özel okullara 
aktarmayı	 sürdürüyor.	 Devlet	 okulları	
sorunlarla boğuşurken, 2015-2016 eğitim 
öğretim yılında kamu kaynaklarından özel 
okullara yapılacak teşvikler açıklandı.

MEB’in özel okul destek programına özel 
kreşler de dahil edilerek, özel kreşe kayıt 
yapılan her çocuk için özel kreşe  2.680 TL 
destek	verileceği	açıklandı.	Devlet	kurumlarına	
ait kreşler birer birer kapatılırken, son yıllarda 
mantar gibi çoğalan özel kreşlere kamu 
kaynaklarının oluk oluk aktarılmaya başlandı. 

Diğer	 kademeler	 açısından	 konuya	
yaklaşıldığında ilkokulda 3 bin 220, ortaokul ve 
lisede 3 bin 750, temel liselere ise 3 bin 220 lira 
özel okullara öğrenci başına kaynak aktarılacak. 
Belirtmek isteriz ki devlet okulları acil ödenek 
beklerken, halktan toplanan vergilerin her biri 
“ticari işletme” olan özel okullara aktarılması 
kabul edilemez. Bu nedenle herkes eğitim 
hakkından eşit koşullarda ve parasız olarak 
faydalanmalı, kaynaklar özel okullara değil, 
devlet okullarına aktarılmalıdır.

EĞİTİMDE GÜNCEL GELİŞMELER
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Eğitimde 4+4+4 Dayatması Sonrasında İmam Hatip 
Okullarındaki Artış Hız Kesmiyor
4+4+4 dayatmasının bütün itirazlara rağmen 
ısrarla uygulandığı son üç yılda yaşananlar, 
Türkiye’de eğitim sisteminin yoğun bir dinsel-
leştirme operasyonu ile karşı karşıya kaldığını 
göstermektedir.  2012-2013 eğitim-öğretim 
yılında 730’u bağımsız, 369’u imam hatip lisesi 
bünyesinde toplam 1.099imam hatip ortaoku-
lu varken 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 
1.219’u bağımsız, 378’i imam hatip lisesi bün-
yesinde toplam 1.597 imam hatip ortaokulu 
bulunmaktadır.	 İmam	 hatip	 ortaokullarındaki	
sayısal artış sadece okul sayısı ile sınırlı değil-
dir. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında imam 
hatip ortaokullarında okuyan toplam öğrenci 
sayısı 94 bin 467 iken, 2013-2014 eğitim öğ-
retim yılında bu sayı 140 bin 15’e yükselmiş, 
2014-2015 eğitim öğretim yılında ise bir ön-
ceki yıla göre yaklaşık 3 kat artarak 385 bin 
830 olmuştur. 

4+4+4 öncesinde 2011-2012 eğitim-öğretim 
yılında	537	İHL’de268	bin	245	öğrenci	varken	
2014-2015	 eğitim-öğretim	 yılında	 İHL	 sayısı	
1.017’ye, bu okullarda okuyan öğrenci sayısı 

ise 546 bin 443’e yükselmiştir. AKP’nin yıllar-
ca her açıdan istismar ettiği imam hatip lise-
lerinin eğitimde 4+4+4 dayatması sonrasında 
önceki yıllarla kıyaslanamayacak kadar hızlı bir 
artış göstermiş olması dikkat çekicidir. 
 
Türkiye’de okulların fiziki donanım ve altyapı 
sorunları sürerken fiziki altyapı sorunları en 
az olan,  teknik olarak en donanımlı okulların 
imam hatibe dönüştürülmesi, siyasi iktidarın 
kamu okulları arasında siyasi tercihleri üzerin-
den resmen ayrımcılık yaptığını göstermiştir. 
AKP hükümetinin imam hatip aşkını yıllar için-
de imam hatip ortaokulları ve liselerinin sayı-
sındaki hızlı artışta görmek mümkündür. 

Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrımız, Türkiye’de 
her konuda ve her alanda yaşanan ayrımcı uy-
gulamaların toplumun geleceğinin şekillendi-
ği okullarda yapılmamasıdır. Türkiye’de hiçbir 
okul türü diğerlerine göre ayrıcalıklı olmamalı, 
bakanlık politika geliştirirken ve bu politikaları 
uygularken bütün eğitim kurumlarına eşit me-
safede yaklaşmalıdır. 

EĞİTİMDE GÜNCEL GELİŞMELER

MEB Liselerde Sınıf Mevcutlarını 40’a Çıkardı! 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ortaöğretim Kurum-
ları Yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle 2015-
2016 eğitim öğretim yılında liselerde sınıf 
mevcudu 40’a çıkarıldı. Sınıf mevcudu daha 
birkaç yıl önce 30’la sınırlanmış ve giderek de 
azalması gerekirken, MEB’in plansız politikala-
rı nedeniyle sınıf mevcutları önce 34’e şimdi de 
40’a yükseltildi. Üstelik sınıf tekrarı yapacak-
ların bu sayıya dahil olmaması, liselerde sınıf 
mevcutlarının fiilen 40’ın üzerine çıkacağını da 
göstermektedir.  

Okulların fiziki şartlarına ve altyapı sorunları-
na dikkat edilmeden alınan bu karar, hem öğ-
retmenler hem öğrenciler açısından ciddi bir 
sorun oluşturuyor. Okulların fiziki altyapısının 
yetersiz olması, sınıf mevcudu arttıkça ders 
veriminin ve eğitimin niteliğinin düşmesine 
neden olacağı ortadadır. MEB’in her zaman 
yaptığı gibi, yine plansız hareket ederek, eği-
timden ve eğitimin sorunlarından hiç anlama-
dığını bir kez daha gösterdi. 
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AKP Ataması Yapılmayan Öğretmenlerin Sesini 
Duymuyor!
Hükümetin bugüne kadar eğitim sisteminin 
ihtiyacı kadar öğretmen atamaması, Türki-
ye’nin kısa bir zaman içinde hali hazırda mev-
cut işsizler ordusunun yanı sıra, ikinci bir işsiz 
öğretmenler ordusu ile karşı karşıya kalması-
na neden olmuştur. Bu durum atama bekleyen 
işsiz öğretmen sayısını her geçen yıl arttırarak, 
işsiz öğretmenleri büyük bir strese sokmak-
ta, intiharlara kadar varan olumsuz sonuçlar 
ortaya çıkarmaktadır. Bugüne kadar ataması 
yapılmadığı için 40’un üzerinde işsiz öğretmen 
intihar etmiştir. 

Nitelikli bir eğitimin gerçekleştirilebilmesi için 
öğretmenlerin yetiştirilme ve atanmaları sü-
recinin planlı şekilde işlemesi gerekmektedir. 
300 bini aşkın ataması yapılmayan öğretme-

nin, mesleğini icra edilebilmek için KPSS bara-
jını geçmeye çalışması utanç verici bir durum-
dur. 

2003-2015 yılları arasında KPSS’ye giren 
ve ataması yapılan öğretmen sayısına bakıl-
dığında, bugün neden “ataması yapılmayan 
öğretmenler sorunu” olduğu daha iyi anlaşıl-
maktadır. Geçtiğimiz yıllar içinde her yıl KPSS 
sınavına girenlerin küçük bir kısmı atanırken, 
büyük bölümü ataması yapılmayan öğretmen-
ler ordusunun daimi üyesi haline gelmiştir. 
2003-2015 yılları arsında KPSS’ye giren her 
100 öğretmenden ortalama 16’sının atama-
sı yapılmış, geriye kalan 86işsiz öğretmen ya 
tekrar sınava girmek ya da başka alanlarda ça-
lışmak zorunda bırakılmıştır. 

EĞİTİMDE GÜNCEL GELİŞMELER

Dershanelerden Devşirilen Okullar: Temel Liseler

AKP iktidarı döneminde sayıları iki kat artan 
dershaneler, “paralel ile mücadele” adı altında 
kapatılıp özel okula dönüştürülmek istenirken, 
bu durumu fırsata çevirmek isteyen MEB, 
“Temel Lise” adı altında yeni tür özel liseler 
oluşturmaya	 başlamıştır.	 Dershanelerin	
kapatılması ile ilgili kanunun Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edilmesi de MEB’i 
durdurmamış ve temel liselerin faaliyetlerine 
devam edeceği açıklanmıştır. 

Çoğu dershaneden dönüşen, ara katlarda, iş 
hanlarında açılan ve bir okulda olması gereken 
en temel özelliklerin bile aranmadığı temel 
liseler, bir taraftan ortaöğretim programını 
uygularken, diğer taraftan öğrencileri 
üniversite sınavına hazırlayacak şekilde 
yapılandırılmıştır. MEB’in bu adımı, lise 
eğitiminin içinin boşaltılarak hızla özelleşmesi 
ve tamamen üniversite sınavına endeksli hale 
getirilmesi anlamına gelmektedir. 

Geçtiğimiz yıldan itibaren devlet liselerinde 
11. ve 12 sınıfta okuyan çok sayıda öğrenci 
sınav kaygısı ile kaydını temel liselere aldırmış, 
aileler on binlerce lira mali borcun altına girmek 
zorunda	 bırakılmıştır.	 Devlet	 liselerinden	
temel liselere kaçısın engellenmesi için 
devlet liselerinin de dershanecilik faaliyetleri 
yapmaya başlamış olması düşündürücüdür. 
Özellikle yüksek puanla öğrenci alan okullar, 
öğrenci kaçışını önlemek için öğrencilerine 
yönelik sınavlara hazırlama kursları açmaya ve 
hatta velilerden para toplayarak özel öğretmen 
kiralamaya bile başlamışlardır.  

İktidarın	asıl	niyeti	öğrencileri	dershanelerden	
kurtarmak değil, bu bahaneyle kamusal 
eğitimi tasfiye edip, eğitimi tamamen piyasa 
ilişkileri içine çekmek, kamu kaynaklarını 
özel okullara aktarmak ve kamusal eğitimi 
tasfiye etmektir. Bu nedenle kamusal eğitimin 
önündeki en büyük engellerden birisi olan 
temel liseler derhal kapatılmalı, kamusal 
eğitimi güçlendiren adımlar atılmalıdır.



55

yükseköğretİm BüLteNİ
eğİtİm seN



56

yükseköğretİm BüLteNİ
eğİtİm seN

Yaşamlarımız Erkek Şiddetinin Baskısı Altında! 
Kadınların taciz, tecavüz ve şiddet sarmalında 
boğulmak istendiği bir dönemden geçmekteyiz. 
Evlerde, sokaklarda ve iş yerlerinde erkek ege-
men sistemin kurbanı haline getirilmek istenen 
kadınlara yönelik artan bu saldırganlığa karşı 
kadın bilincinin, dayanışmasının ve direnişinin 
örnekleri sergilenmektedir. 

Bilindiği üzere toplumsal cinsiyet rolleri kadın-
ları erkeğe bağımlı, itaatkâr ve ikincil görmek-
tedir. Sadece 2014 yılında öldürülen kadın sa-
yısı 297’dir. Yüzlerce kadın tacize ve tecavüze 
uğramıştır. Erkek şiddeti hiçbir sınır tanımadan 
kadınları hedef almıştır. Her alanda sergilenen 
cinsiyet ayrımcılığı bizlerin işyerleri olan okulları 
ve üniversiteleri de etkisi altına almaktadır. Pek 
azı gazete haberlerine yansıyan, yansıdığında 
da medyanın cinsiyetçi dili ile bulanıklaştırılan 
erkek şiddeti sanıldığının aksine son derece 
yaygındır.

Bu saldırı okulları ve üniversiteleri de etkisi al-
tına almıştır. Okullarda ve üniversitelerde kadın 
eğitim ve bilim emekçilerine yönelik erkek şid-
deti de münferit olaylar gibi değerlendirilmekte, 
failler birtakım ‘psikolojisi bozuk’ kişiler olarak 
sunulmaktadır. Oysa erkek şiddeti hiçbir zaman 
birbirinden bağımsız gerçekleşen olaylar topla-
mı değildir. Sistemli bir saldırının ürünüdür.

Sendikamız Merkez Kadın Sekreterliği, bu teh-
didin gün yüzüne çıkması ve güçlü bir mücade-
lenin örgütlenebilmesi amacıyla 27 ilde bulunan 
29 şubemizdeki Kadın Sekreterleri aracılığıyla 
kapsamlı bir alan araştırması gerçekleştirdik. 
869 kadın eğitim ve bilim emekçisi ile yaptığı-
mız çalışmamızdan çıkan sonuçlar ise oldukça 
tedirgin edicidir. Bu tedirginlik bilmediğimiz bir 
şiddetin ortaya çıkmasından dolayı değil, dü-
şündüğümüzden çok daha yaygın şekilde şiddet 
pratiklerinin gerçekleşiyor olmasındandır. 
Araştırmamızdan çıkan sonuçların özetini bu 
gerçeği ifade etmeye yetecektir. Sendikamız 
Merkez Kadın Sekreterliği’nin  yapmış olduğu 
alan araştırması sonuçlarına göre;

•	 Katılımcıların	%41.3’ü	psikolojik	 şiddete	uğ-
ramıştır. Yani, her beş eğitim ve bilim emek-
çisi kadından ikisi görevi sırasında psikolojik 
şiddete maruz kalmaktadır.

•	 En	 fazla	 karşılaşılan	psikolojik	 şiddet	 çeşit-
leri kıyafetlerle ilgili rahatsız edici söylemler, 
kadınların ilişki kurdukları kişileri belirlemeye 
çalışma ve yaşadıkları yeri ve partnerlerini 
değiştirme konusunda uygulanan baskı ol-
muştur.

•	 Eğitim	ve	bilim	emekçisi	kadınların	%14’ü	gö-
revleri sırasında en az bir kere cinsel tacize 
uğramaktadır.

•	 Cinsel	 tacize	 uğrayan	 kadınların	 %83’ü	 aynı	
zamanda psikolojik şiddete de uğramaktadır.

•	 En	 yaygın	 cinsel	 taciz	 çeşitleri	 gözle	 taciz,	
cinsel içerikli şakalar yapılması ve fiziksel 
görünüş hakkında cinsel yorumlar yapılması 
olmuştur.

•	 Kadınların	%4’ü	fiziksel	şiddete	uğramıştır.

•	 Hiç	 olmamasını	 beklediğimiz	 cinsel	 şiddet	
okullarda	çalışan	kadınları	etkilemektedir.	İs-
tatiksel olarak az olmasına rağmen 4 eğitim 
ve bilim emekçisi kadın görevleri sırasında 
cinsel şiddete uğramıştır. 

Unutulmamalıdır	 ki	 okulları	 ve	 üniversiteleri	
etkisi altına alan erkek şiddetinin ortadan kal-
dırılması öncelikle biz kadınların sorumluluğu-
dur. Bu kapsamda yaşam ve çalışma haklarımızı 
tehdit eden şiddet sarmalına karşı Eğitim Sen’li 
kadınlar olarak  mücadelemizi yükselteceğimiz 
bilinmelidir. 
Biz kadınlar dayanışma ve paylaşımla yaşamla-
rımızı şekillendirmek istiyoruz. Bu yüzden erkek 
şiddetine karşı mücadelemizde hiçbir zaman 
yalnız kalmayacağımızın farkındayız. Herkesi 
işyerindeki cinsiyetçi saldırı konusunda duyarlı 
olmaya çağırıyor, mücadelemize destek verme-
ye davet ediyoruz. 

EĞİTİMDE GÜNCEL GELİŞMELER
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Hukuksal Mücadelemizde Öne Çıkanlar...
Sendikamız Eğitim Sen, bir taraftan fiili, meşru mücadele kültürünü güçlendirirken diğer taraftan elde ettiği 

hukuksal birikimi yükseköğretim alanında da oldukça etkili kullanıyor.

Üyelerimiz maruz kaldıkları sorunlarda kolaylıkla sendikamızın sunduğu hukuki destekten faydalanabiliyor. 
Bu kapsamda üyelerimizin geçici görevlendirme, muvafakat verilmemesi, disiplin cezaları, Ar. Gör.  ve Öğretim 

Görevlisi başta olmak üzere öğretim elemanlarının görev süreleri, özlük ve mali hakları ile ilgili davalar hukuksal 
mücadelemizin önemli bir kısmını oluşturuyor. Özellikle yükseköğretim alanı ile ilgili düzenleyici işlemlerin iptali 

için açmış olduğumuz davalar ile üyemiz olsun ya da olmasın yükseköğretim alanındaki tüm emekçilerin ve 
öğrencilerin haklarını, dolayısıyla geleceklerini korumak için de tüm gücümüzü seferber ediyoruz. Bu kapsamda 

açtığımız davalardan öne çıkanları dikkatinize sunuyoruz.

İstanbul	Teknik	Üniversitesi	bünyesinde	2547	
Sayılı	 Yasanın	 50/d	 maddesine	 dayalı	 olarak	
araştırma görevlisi olarak görev yapan üye-
lerimizin	aynı	yasanın	33/a	maddesine	dayalı	
olarak istihdamlarının devamı yönündeki ta-
leplerinin reddi işlemlerine dayalı olarak açılan 
çok sayıda davada mahkemelerce 2547 Sayılı 
Yasa’nın 33-a maddesine göre atamalarının 
yapılmasına yönelik olumlu bir görüş birliği 
mevcut iken bu olumlu görüşü bertaraf edecek 
nitelikte hukuken geçerli ve meşru her hangi 
bir neden ortaya konulmadan tesis edilen ida-
re işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı 
gerekçesiyle iptal kararları verilmiştir. Bu ka-
rarlar	da	Danıştay	tarafından	onanmıştır.

Ortaöğretim alan öğretmenliği bölümlerinin 
kapatılmasıyla ilgili YÖB üyemiz Adnan Gümüş 
adına açtığımız davada “yürütmeyi durdurma” 
talebimiz kabul edildi. Böylelikle ilgili bölüm-
lerde kontenjan açılmasını sağladık.

4-5 Haziran tarihlerinde iş bırakma eylemine 
katılan üyelerimize verilen kademe ilerlemesi-
nin durdurulması cezasının iptali talebiyle açı-
lan davada üyemizin, sendikal faaliyet gereği, 
04.06.2013 tarihinde göreve gelmeme eyle-
minin özürsüz olarak bir veya iki gün göreve 
gelmemek fiili kapsamında değerlendirileme-
yeceği ve sendikal faaliyet kapsamında bir gün 
göreve gelmemek fiilinin mazeret olarak kabu-
lü gerektiğinden, disiplin suçu teşkil etmeyen 
eylem nedeniyle üyemize 2 yıl süreyle kademe 
ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesine 
ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bu-
lunmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne işle-
min iptaline karar vermiştir.

YÖK’ün	 50/d	 lilerle	 ilgili	 hazırladığı	 Yönetme-
liğin  Başbakanlık tarafından yayınlanmama-
sı	 işlemine	karşı	açılan	davada	Danıştay	 İdari	
Dava	Daireleri	Kurulu	Yükseköğretim	kurumla-
rınca	hazırlanmış	olan	 yönetmeliklerin	Resmi	
gazetede yayımlanmadan önce Başbakanlık 
tarafından Anayasaya , kanuna , hukuka ve 
idari yargı içtihatlarına uygunluk yönünden in-
celenerek aykırılıkların tespit edilmesi halinde 
yeniden incelenmesinin istenmesi söz konu-
su olamayacağından yönetmeliklerin aynen 
yayınlanmasının zorunlu olduğu gerekçesiyle 
yürütmenin durdurulması talebimizin reddine 
dair karara yapılan itirazımızı kabul etmiştir.

HUKUKSAL MÜCADELEMİZ
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YÖK’ün	 50/d’li	 araştırma	 görevlilerinin	 33/a	
maddesine geçişini düzenleyen kararının hu-
kuka aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin 
durdurulması ve iptali istemli dava açtık.  

Galatasaray Üniversitesinde görev yapan bir 
üyemize ÖYP kaynağının, kaynak yetersizli-
ğinden ötürü ödenemeyeceğine ilişkin Yükse-
kögretim Kurulu Başkanlığı işleminin iptali ve 
yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan 
davada	İstanbul	4	İdare	Mahkemesi	ÖYP	kay-
nağının ödenek yetersizliğinden dolayı öden-
memesi işlemininin haklı beklenti ilkesine ay-
kırılık teşkil ettiğinden işlemin yürütmesinin 
durdurulmasına karar vermiştir.

ÖYP ile ilgili Şubat ayında yapılan değişiklikle, 
azami süresi dolanlar için öğrenciliğin son-
landırmasına	ilişkin	karara	dava	açtık.	Davada	
yürütmeyi durdurma talebimiz oyçokluğuy-
la reddedilmiş, bunun üzerine avukatımız bu 
karara	itiraz	etmiştir.	Dosya	Danıştay	İDDK’da	
bulunmakta ve karar vermesi beklenmektedir. 

ÖYP için getirilen “alan sınavı” uygulaması ka-
rarına	karşı	dava	açtık.	Davamız	 	 yürütmenin	
durdurulması talebimizin görüşülmesi aşama-
sındadır.

Araştırma görevlilerinden azami süre nedeniy-
le ilişiği kesilenler için de iptal davaları açılmış 
olup bu davalar da derdesttir.
Amasya Üniversitesinde birkaç yıldır geçici 
görevlendirmelerle mobbinge maruz kalan bir 
üyemizi temsilen açmış olduğumuz mobbing 
davasını kazandık. Üyemiz hakkında tesis edi-
len geçici görevlendirme kararlarını ve yolluk 
talebinin reddine ilişkin davalarda lehe kararlar 
aldık. Son olarak ise üyemiz adına üniversite 
yönetiminin mobbing yaptığı gerekçesiyle aç-
mış	olduğumuz	davada	Samsun	2.İdare	Mah-
kemesi üniversiteyi, üyemize mobbing yapıl-
dığı gerekçesiyle 10.000TL manevi tazminat 
ödemeye mahkum etmiştir. 

2014 yılında çıkan Görevde yükselme Yönet-
meliğindeki alt görevlerde 3 yıl görev yapmış 

olma şartının, açmış olduğumuz dava sonu-
cunda yürütmesi durdurulmuştur.

Kırıkkale Üniversitesindeki üyelerimizin kişilik 
haklarını ihlal eden personel takip sisteminin 
iptali için açmış olduğumuz davayı kazandık. 

Öğrenim	 ve/veya	 ailevi	 durumları	 nedeniyle	
kurumlarından muvafakat talep eden ancak 
bu talepleri reddedilen üyelerimiz adına açmış 
olduğumuz çok sayıda davadan olumlu sonuç 
alınmıştır.

Kırklareli Üniversitesi öğretim üyesi bir üye-
miz, uzun süredir geçici görevlendirmeler, 
konferans ücretlerinin ödenmemesi, disiplin 
cezaları, ilişik kesme gibi çeşitli hukuksuzluk-
larla karşılaşmıştır. Bu üyemize yapılan hukuk 
yardımlarında konferans ücretlerinin ödenme-
mesi işlemleri iptal edilmiş, ilişik kesme işlemi 
geri alınmış ve geçici görevlendirmeler iptal 
edilmiştir.

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Nisan ayının 
sonunda tüm üniversitelere bir yazı göndere-
rek, Suriyelilerle ilgili saha çalışması yapılma-
sını	 İçişleri	 Bakanlığı`nın	 onayına	 bağladığını	
bildirmiştir. YÖK, söz konusu yasağın gerek-
çesini ise saha çalışmalarında bulunan akade-
misyenlerin geçici koruma sağlanan Suriyeliler 
hakkında kişisel verileri içeren bilgi topladığı 
ve arşiv oluşturulduğu “duyumuna” dayandır-
maktadır. Akademik ve bilimsel özgürlüğe, dü-
şünce ve ifade özgürlüğüne, Yükseköğretimin 
ve üniversitelerin amacına aykırı bu kararın ip-
tali için dava açılmıştır. 

YÖK	 Öğrenci	 Disiplin	 Yönetmeliğinde	 yapılan	
değişiklikle kınama cezasını gerektiren disiplin 
suçlarına ‘bildiri dağıtmak’ fiilinin eklenmesi ve 
disiplin soruşturmasına uğramış öğrencilerin 
üniversite binalarına girmesinin engellenmesi 
gibi düzenlemeleri içeren  bazı maddelerinin 
iptali	 için	uzmanımız	İlker	AKÇASOY	adına	aç-
mış	olduğumuz	davada	YD	kararı	verilmiştir.

HUKUKSAL MÜCADELEMİZ
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Üyemiz Deniz Kimyon’dan Size Mesaj Var!

Muş Alparslan Üniversitesi Şehir ve Bölge 
Planlama bölümünde 2012 yılından beri 
araştırma görevlisi olarak çalışan, üniversitenin 
eski yönetiminin mobbing baskısı, soruşturma 
ve işten atılmalarıyla karşı karşıya kalan 
üyemiz	 Deniz	 Kimyon	 sonunda	 ODTÜ’ye	
görevlendirildi. 

Bilindiği üzere yüksek lisans ve doktora eğitimi 
alması engellenen, sistematik olarak psikolojik 
baskıya maruz kalan Kimyon hakkında son 
olarak “kamu görevinden çıkarma” cezası 
talebiyle soruşturma açılmıştı. Bu süreçte 
şubelerimizin ve üyelerimizin büyük desteğiyle 
yürüttüğümüz mücadelenin sonucunda 
üyemizin hukuksuz ve keyfi biçimde işten 
atılmasını engelledik.

Aldığımız bu sonuç, üniversiteyi krallık kendini 
ise kral sanan tüm rektörlere ve üyelerimizin 
akademik başarılarını, muhalif ve kadın 
kimliğini hazmedemeyen, hukuksuzluklara 
boyun eğmediği ve tacizlere direndiği için 
üyelerimiz üzerinde türlü baskı ve yıldırma 
pratiklerine başvuran tüm üniversite 
yöneticilerine önemli bir ders olmalıdır.

Üniversitedeki tek akademisyen ve kadın 
üyemiz	 olan	 Deniz	 Kimyon’un,	 bu	 mücadele	
süresince kendisini yalnız hissetmemesi için 
türlü dayanışma ilişkisi kuran ve mücadelesine 
omuz veren tüm üyelerimize bir mesajı 
bulunmaktadır:

“Sevgili arkadaşlarım, hocalarım, yaklaşık üç 
sene süren bu zorlu sürecin sonunda bugün 

rahat bir nefes alabiliyorsam, hala üretim süreci 
içinde olmanın heyecanını taşıyorsam, biliniz ki 
bu sizlerin sayesinde. Dayanışmayla, örgütlü 
mücadeleyle, umutla, inatla... Her şey için çok 
teşekkür ederim.”

Bizler de inatla, sabırla ve yılmadan, örgütlü 
mücadele iradesi sergileyen üyemize akademik 
yaşamında başarılar dileriz.  

BİLİYOR MUYDUNUZ ?

YÖK Yüksek Disiplin 
Kurulu’nda “kamu 

görevinden çıkarma 
cezası teklif 

edilen” ve “itirazen 
görüşülen kademe 

ilerlemesinin 
durdurulması 

cezaları hakkındaki” 
dosyaların 

görüşüldüğü 
toplantılara sendika 

temsilcimizin 
katıldığını, 

üyelerimizin talebi 
halinde yazılı ve 
sözlü savunma 

için hukuk yardımı 
yapıldığını 

HABERLER
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Bir arada kardeşçe yaşayabilmek amacıyla “Yaşamak ve yaşatmak için…” başlığıyla hazırladığımız 
videomuzu	öğrencilerimizle	birlikte	izleyerek	ilk	derslerimizi	“BARIŞ”	temasına	ayırdık.	Amacımız	
barışa, ifade özgürlüğüne, özgürce konuşmaya ve tartışmaya duyulan arzuyu ortaya koymaktır.

Ülkenin çeşitli yerlerinden farklı 
duygu, düşünce ve siyasi tavırlar-
la gelen öğrencilerin üniversiteyi, 
ifade özgürlüklerine yönelik baskı 
ve zorlamalarla değil, kendilerini 
açıkça ifade edebilecekleri, yeni ve 
radikal fikirlerle karşılaşabilecek-
leri bir mekan olarak deneyimle-
melerini istedik. 

Rakamlarla	geçiştirilmeye	çalışılan,	çeşitli	adli	
tedbirlerle çözüme ulaştırılmak istenen erkek 
şiddeti kadınları evde, sokakta ve iş yerinde 
hedef almaya devam ediyor. Aile saadetini 
börek yapmaya indirgeyen akıl; börek 
yapmayan, kahkaha atan, dolmuşa yalnız 
binen kadınların katlini de vacip kılıyor.

 Erkek şiddeti sistematik ve yaygın şekilde 
sürdürülürken iktidar tarafından da 
meşrulaştırılıyor. Kimi zaman Başbakan’ın 
ağzından çıkan bir sözle kimi zaman da kamu 
görevlileri tarafından doğrudan uygulanıyor. 
Kadın bedeni, emeği, kimliği ve hayatı erkek 
egemen düzen tarafından şekillendirilmeye 
çalışılıyor.

Üniversitelerde İlk Dersimiz BARIŞ oldu!

25 Kasım’da Alanlardaydık!
Kadınlar, erkek- devlet şiddetine karşı Mirabel 
Kardeşler’den aldığı güçle mücadeleye devam 
ediyor. Kendi iradesine, bedenine, toprağına, 
kimliğine, emeğine ve yaşam hakkına sahip 
çıkan kadınlar isyanı büyütüyor. Eğitim 
Sen olarak; Suruç’tan Cizre’ye, Silvan’dan 
Ankara’ya katledilen kadınların sesi olup barışı 
haykırmak ve erkek-devlet şiddetine maruz 
kalan kadınların isyanı olmak için tüm kadınları 
örgütlenmeye ve alanlarda mücadeleyi 
büyütmeye çağırıyoruz.

HABERLER
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Hangi Üniversitelerde Yetkili Sendikayız? 
BoğaziçiÜniversitesi

İzmir Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü

Kocaeli Üniversitesi

Mersin Üniversitesi

Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi

Şırnak Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Galatasaray Üniversitesi

Hakkari Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

15 yılın özeti, görevde yükselme ve unvan 
değişikliği haklarının iyileştirilmesi değil, 
hükümetlerin keyfi uygulamalarına yasal 
zemin oluşturmak üzere yapboz tahtasının 
karalanmasından başka bir şey değildir. 
YÖK, yükseköğretimde çalışan idari ve teknik 
personelin hiçbir sorunu konusunda kalıcı 
çözümleri	 düşünmediği	 gibi,	 sunduğumuz/
savunduğumuz önerileri de dikkate almamıştır. 
Görevde yükselme ve unvan değişikliği 

Üniversitelerde Görevde Yükselme Sınavı Sorunu 
15 Yıldır Çözülemiyor! 15 Yılın Özeti Yapboz Tahtası!

HABERLER

konusunda da hiçbir çözüm üretmemiş, siyasal 
iktidarlara hiçbir olumlu öneri götürememiştir.

Yürürlükteki yönetmelik de eğitim ve bilim 
emekçilerinin özlük haklarını, liyakate dayalı 
yükselmelerini, hak ettikleri unvan değişikliğine 
ivedilikle kavuşmalarını, ücret ve diğer sosyal 
haklarının gelişmesini sağlamaktan fersah 
fersah uzaktır. Müdür atamalarının sözlü 
sınava dayandırılmış olması asıl niyeti ortaya 
koymaktadır. Maliye Bakanlığı eğitim ve bilim 
emekçilerinin hak edilmiş kadrolarının tahsisini 
yapmazken, yıllarca arayla yapılan sınavlarla 
az sayıda kadro için görevde yükselme ve 
unvan değişikliği sınavı yapılırken, sınavdaki 
soru ağırlığını bile denetleyemeyen YÖK, 
yükseköğretimi sürdürmekten ve kamu 
emekçilerinin haklarını teslim etmekten 
acizdir.



62

yükseköğretİm BüLteNİ
eğİtİm seN

Ankara	 Üniversitesi’nde	 9	 Ekim’de	 Rektörlü-
ğün izin vermesi ile Cebeci Kampüsü’ne giren 
polis, polis şiddetini engellemeye çalışan Eği-
tim Sen üyesi akademisyenleri darp ederek 
gözaltına almıştı. Bunun ardından beş araş-
tırma görevlisi hakkında Valiliğin talimatı ile 

Ankara Üniversitesi’nde Akademisyenlere Önce Darp Ve 
Gözaltı Şimdi De Disiplin Cezaları

Rektörlük	 de	 soruşturmalar	 başlatmıştı.	 So-
ruşturmalar “Cumhurbaşkanına hakaret, terör 
örgütlerine destek, devletin milletin birliğini 
bütünlüğünü bölmek, buna yönelik yapılan 
eylemlere destek vermek, teşvik edici açıkla-
malarda bulunmak” gibi sıkıyönetim mahke-
melerini aratmayan suçlamalarla ve Twitter 
üzerinden yapıldığı iddia edilen paylaşımlarla 
ilgiliydi. Soruşturmayla ilgili akademisyenle-
re ulaştırılan dosyada hangi tweetlerin hangi 
suçu teşkil ettiği ve hangi yönetmelik maddesi 
uyarınca suç olduğu, açık bir şekilde belirtilme-
mişti.	 İfadelerin	verileceği	gün	de	üyelerimize	
iletilemedi.	 Dolayısıyla	 bu	 şekilde	 savunma	
hakkı daha baştan engellenmiş oldu. Bu hu-
kuksuz ve yersiz soruşturma sonucu sendika-
mız Ankara 5 No’lu Şube Yürütme Kurulu üyesi 
Aysun	 Gezen	 ve	 üyemiz	 Ozan	 Değer	 kınama	
cezası almış, diğer üç üyemiz ise ceza alma-
mıştır. Hukuksuz, siyasi ve keyfi kararlar veri-
len bu cezaların iptali için de hukuk mücadele-
miz devam edecektir.

Cebeci Kampüsü Barışa Açıldı!
Ankara 5 Nolu Üniversiteler 
Şubemiz, üniversitenin sözün 
özgürce ifade edilebildiği bir 
mekan olarak var oluşunu 
sürdürme direncini taşıdığını 
göstermek, öğrencilerin barış 
ve özgürlüğün imkanlarıyla 
karşılaşmalarını sağlamak 
için 29 Eylül- 2 Ekim 2015 
tarihleri arasında açılış dersi, 
açık dersler, konferanslar, film 
gösterimleri ve söyleşilerin 
yer aldığı bir dizi etkinlik 
düzenledi. 

HABERLER
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Orta	Doğu	 Teknik	 Üniversitesi’nde	 geçtiğimiz	
Aralık ayında maaş promosyon ihalesi 
sürecinde	 Rektörlüğün	 belli	 bankaları	 tarif	
eden bir şartname ile ihaleye çıkmak istemesi 
üzerine üç gün boyunca okulda hayatı durduran 
bir grev yaşandı. 
 
Toplumsal ve siyasal sorumluluğunun 
bilinciyle mücadele yürüten ve bu özelliğiyle 
kamuoyunda oldukça ses getiren eylemlere 
imza	 atan	 ODTÜ’deki	 grevimiz	 mücadele	
bayrağını	 ODTÜ	 emekçilerinin	 yükseltmesi	
anlamına geliyordu.
 
Soruşturmalar, İşten Atmalar, Baskılar…

ODTÜ	 yönetiminin	maaş	 karşılığı	 promosyon	
görüşmeleri sırasında sergilediği yaklaşımlara 
karşı Eğitim Sen Ankara 5 No`lu Üniversiteler 
Şubesi`nin aldığı grev kararını takiben, Eğitim 
Sen yöneticilerine, üyelerine ve bir öğrenciye 
“sözel ve fiziki şiddet uygulanan olaylara 

ODTÜ’de Emekçiler Dayanışma ile Kazanacak!

katıldıkları” ve “eğitimin engellenmesi” iddiaları 
ile açılan disiplin soruşturmalar sonucunda üç 
üyemiz bir yıl süreyle kademe ilerlemesinin 
durdurulması cezası almış, Eğitim Sen Ankara 
5 No`lu Üniversiteler Şubesi Yürütme Kurulu 
Üyesi	 Mert	 Kükrer	 ve	 Şube	 Denetleme	
Kurulu üyesi Barış Çelik “kamu görevinden 
çıkarılma”	 talebiyle	 YÖK	 Yüksek	 Disiplin	
Kurulu`na sevk edilmişlerdi. Kararın ardından 
her türlü mücadeleyi sürdüren Ankara 5 No`lu 
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Üniversiteler Şubemiz tarafından 23 Haziran 
Salı	günü	ODTÜ	Rektörlüğü	önünde	“Haksızlığa	
ve Hukuksuzluğa Son, Soruşturmalar Geri 
Çekilsin” talebiyle direniş çadırı kurulmuştu.
 
“Soruşturmalar ve cezalar geri çekilsin”, “Aralık 
ayında işten çıkarılan işyeri temsilcimiz işe 
geri alınsın”, “Sendikal faaliyet ve örgütlenme 
hakkına	 yönelik	 baskılar	 son	 bulsun”,	 “ODTÜ	
de yaşanan ve sistematik hale gelen mobbing 
ve hak ihlallerinin önüne geçmek için somut 
ve kurumsal önlemler alınsın” talepleriyle 
gerçekleşen direnişe sendikamız üyesi idari 
personel ve akademisyenlerin yanı sıra 
kadrolu ve taşeron işçilerden de yoğun biçimde 
destek geldi ve direniş çok geniş kesimlerce 
sahiplenildi. 

ODTÜ	 mezuniyet	 töreninde	 geçtiğimiz	
yıllardan farklı olarak bu sefer protesto edilen 
ODTÜ	 yönetimi	 oldu.	 Öğrenciler	 işten	 atma	
tehdidine karşı mezuniyet töreninde tepkilerini 
taşıdıkları	 pankartlar	 ve	 Rektör	 konuşmasını	
yaparken arkalarını dönerek attıkları sloganlar 
ile dile getirdiler.
 

HABERLER

Üyelerimize yönelik işten 
atma tehdidine karşı ulusal 
ve uluslar arası tepkinin de 
oldukça güçlü örgütlendiği süreç, 
9 Temmuz Perşembe günü 
ODTÜ	 Rektörlüğü’nün	 dosyaları	
YÖK’ten geri alacağını beyan 
etmesi üzerine direniş çadırının 
kalkmasına karar verilerek başka 
bir yöne evrilmiştir. Kitlesel bir 
dayanışma eylemi ile kurulan 
çadır yine kitlesel bir etkinlik 
ile kaldırılmıştır. Ancak bir süre 
sonra	 YÖK	 dosyayı	 ODTÜ’ye	
iade etmeyi reddetmiş ve 

soruşturmayı kendisinin tamamlayacağını 
ifade etmiştir.  Eğitim Sen olarak, emekçileri, 
üyelerimizi sindirmek hedefiyle sendikal 
faaliyetin baskı altına alınmasına karşı sendikal 
dayanışmayı büyüteceğimizden kimsenin 
şüphesi olmamalıdır. 
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ODTÜ, Hacettepe ve Ankara Üniversitesi’nde “ÖYP 
Haklarımızı Biliyor Muyuz?” Etkinlikleri Yapıldı

Sendikamız	ODTÜ	İşyeri	Temsilciliğimizin	ÖYP	
komisyonu, ÖYP’li araştırma görevlileriyle 
bir araya gelerek, sorun ve çözüm önerilerini 
görüşmek üzere “ÖYP Haklarımızı Biliyor 
muyuz?” başlıklı bir etkinlik düzenlendi. Bu 
etkinliği Ankara Üniversitesi ve Hacettepe 
Üniversitesi’nde de benzer etkinliklerin 
düzenlenmesi takip etti. 

Sendika çalışmaları hakkında bilgilendirmelerin 
yanı sıra üniversitelerdeki uygulamalar, 
mevzuat, hukuksal ve fiili mücadeleler 
hakkında da tartışmaların yürütüldüğü 
etkinliklerde, ÖYP’li asistanlar yaşadıkları 
sorunları tespit ederek çözüm yolları üzerine 
görüşlerini beyan etmişlerdir. 

Görevlendirme uygulamalarındaki keyfilik 
nedeniyle araştırma görevlilerinin eğitim 
hakkının engellenmesi, mecburi hizmet 
yükümlülüğü ve senet baskısı, ÖYP senet 
yükümlülüklerindeki farklılaşan uygulamalar, 
ÖYP bütçesinden fiilen yararlanamama, 
öğretim üyeleri tarafından bölümün 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere araştırma 

görevlisine tahsis edilmiş olan ÖYP bütçelerinin 
kullanılmak istenmesi, bütçe kullandırmak 
istenilmediğinde karşılaşılan mobbing 
uygulamaları, azami süre dayatmaları gibi 
çok sayıda sorun tartışılmış ve kalıcı çözüm 
üretilebilmesi için örgütlü mücadelenin 
güçlendirilmesi gerektiğinin altı çizilmiştir.
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Eğitim	Sen	İstanbul	6	Nolu	şube	İTÜ	işyeri	temsil-
ciliği rektörlüğün önünde gerçekleştirdiği eylemle 
ODTÜ	 rektörlüğünün	 hukuk	 dışı	 kararıyla	 kamu	
görevinden çıkarılma talebiyle YÖK disiplin kuru-
luna	 sevk	 edilen	meslektaşlarına	 sahip	 çıktı.	 İTÜ	
asistan dayanışmasının da desteklediği eylemde 
İTÜlüler	Barış	ve	Mert	ile	dayanışma	içinde	olduk-
larını belirtirken eylemde sıklıkla Kurtuluş Yok Tek 
Başına ya Hep Beraber ya Hiçbirimiz sloganları 
atıldı. Hiç şüphesiz bir başka çalışan düşmanı olan 
kendi rektörlerini de hedefleyen bu parlak eylem 
ODTÜ’den	gelen	iyi	haberlerle	amacına	da	ulaşmış	
oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesinden ODTÜ’ye destek

65



66

yükseköğretİm BüLteNİ
eğİtİm seN

Çukurova	 Üniversitesi	 Rektörlüğü’nün	 2014	
yılında geçtiği Ziraat Bankası Kampüs Kart 
uygulaması	 üzerine	 üyemiz	 Prof.	 Dr.	 Adnan	
Gümüş	adına	açtığımız	davada	Adana	2.	İdare	
Mahkemesi örnek bir karar alarak, “söz konu-
su kartın özel hukuk hükümlerine göre ticari 

Adana 2. İdare Mahkemesi:
“Kampüs Kart Özel Hukuk Hükümlerine Göre Ticari Faaliyet 
Yürüten Bir Banka ile İlişkilendirilemez”

faaliyet yürüten bir banka ile ilişkilendirilmesi-
ne ilişkin kısmı yönünden dava konusu işlem-
de hukuka uyarlık bulunmadığına”, hem öğren-
ci hem de öğretim elemanları ve personel için 
“yürütmenin durdurulmasına” karar verdi.

T.C. ADANA 2. IDARE MAHKEMESI, ESAS NO: 2014/1421, KARAR NO: 2015/1158

“…Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesinin 5982 sayılı Kanunla eklenen son 
fıkrasında; “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. 
Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, 
bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp 
kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya 
kişinin açık rızasıyla işlenebilir.” kuralı yer almıştır.
411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 76. maddesinin, 2. fıkrasında; Kanunun 4. maddesinde 
yer alan faaliyet konularına ilişkin olarak, bankalar ile bireysel müşterileri arasında akdedilecek 
sözleşmelerin şekil ve içeriğinde yer alması gereken asgari hususlar ile tip sözleşmelerin 
uygulanacağı işlemlerin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun uygun görüşü 
alınarak kuruluş birlikleri tarafından belirleneceği ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun hükümlerinin saklı olduğu kuralı getirilmiş, aynı maddenin son fıkrasında 
ise; bankaların, kimliklerini ve vergi numaralarını belgelemeyen müşterileri adına mevduat, 
katılım fonu, kredi ve her ne ad altında olursa olsun hesap açmaları, sözleşme düzenlemeleri, 
havale ve kambiyo hizmetleri ile diğer bankacılık ve mali hizmetleri vermelerinin yasak olduğu 
belirtilmiştir.”
“...başka bir ifade ile, mevduat hesaplarının ilgilinin (müşterinin) rızası alınmadan açılamayacağı, 
öte yandan, söz konusu uygulamayla Üniversite öğrencilerine, öğretim üyelerine ve Üniversite 
çalışanlarına ait kişisel verilerin bu kişilerin rızası olmaksızın ilgili bankaya aktarılmasının 
Anayasa’nın amir hükmüne aykırı olduğu anlaşılmaktadır.
Bu durumda, Üniversite öğrencilerinin, öğretim üyelerinin ve diğer personelin Üniversite 
bünyesindeki birtakım hizmetleri alırken teknolojik imkanlardan faydalanmak üzere Kampüs 
Kart uygulamasına geçilmesi yönünden dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, 
ancak Kampüs Karta ait sistem altyapısının kurulması karşılığında söz konusu kartın özel 
hukuk hükümlerine göre ticari faaliyet yürüten bir banka ile ilişkilendirilmesine ilişkin 
kısmı yönünden dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”
“Açıklanan nedenlerle; dava konusu islemin, Kampüs Kartın banka ile
ilişkilendirilmesine yönelik kısmının iptaline, …”
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25 Nisan 2015 Cumartesi günü üç üniversite 
şubemizden katılımcılar ve üniversitelerin taşeron 
personeliyle Boğaziçi Üniversitesinde bir taşeron 
çalıştayı gerçekleştirdik. Taşeron çalışmanın yarattığı 
sorunlar ve bunlarla mücadele olanaklarının tartışıldığı 
çalıştaya bugünlerde taşeron üniversitelerde taşeron 
örgütlülüğüyle	uğraşan	DİSK	Genel	İş’ten	katılımcılar	
da yer aldı. Çalıştayın sonuç metninde “Akademik ve 
idari personelin haklarını savunurken, git gide artan 
taşeron çalıştırılanların örgütlenmesinin önündeki 
hukukî ve idarî engellerin aşılması için de yeni 
olanaklar arayışında olmak boynumuzun borcudur.” 
denildi.

Üniversitelerde
Taşeron Çalışmayı Tartıştık

İzmir 3 No’lu 
Şubemizden Görevde 

Yükselme Sınavı Unvan 
Değişikliği Sınavı 
Dayanışma Kursu

İzmir 3 No’lu Şube 
Mobbing Komisyonu 

Mobbing Üzerine 
Çok Sayıda Faaliyet 

Gerçekleştirdi
Bilindiği üzere yeni görevde yükselme sınavı 
yönetmeliğiyle kurumların sınavlar için 
materyal ve eğitim sağlama yükümlülükleri 
kaldırıldı. Artık kurumlar sınava hazırlanan 
çalışanlarına eğitim desteği sunmuyor. 
İzmir	 Üniversiteler	 Şubemiz,	 üyelerimizin	
üyelerimize destek olacağı oldukça nitelikli 
dayanışma kursu planladı.  

İzmir	Üniversiteler	
Şubemizin mobbing 
komisyonu,	Dokuz	

Eylül Üniversitesi 
ve	İzmir	Yüksek	

Teknoloji Enstitüsü’nde 
mobbinge yönelik 
oldukça kapsamlı 

faaliyetler yürüttü ve 
hazırladığı mobbing 

raporunu kamuoyuyla 
paylaştı. Mobbingi 

psikolojik, sosyolojik, 
hukuki boyutları ile 
ele alan söyleşilere 

emekçilerin ilgisi 
oldukça yüksekti. 
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Eğitim	 Sen’li	 bilim	 emekçileri	 İstanbul	 Üniver-
sitesinde açtıkları toplu sözleşme bilgilendirme 
standında kamu çalışanlarının yeniden bir satış 
sözleşmesine muhatap olmaması için mücadele 
kararlılıklarını gösterdiler. KESK’ten gelen takvim 
doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Eğitim Sen 
İstanbul	6	Nolu	Şube	işyeri	temsilciliği	yemekha-
nelerde ve servislerde bildiri dağıttıktan sonra ye-
mekhanenin önünde stand açarak yükseköğretim 
emekçilerini toplu sözleşme sürecine dair bilgilen-
dirdiler. Yükseköğretim emekçilerinin yoğun ilgi 
gösterdiği çalışma işyeri ziyaretleri ve toplusöz-
leşmenin neden satış sözleşmesi olduğunu anla-
tan çalışmalarla sürecek.

İstanbul Üniversitesinde Toplu Sözleşme Standı

Sosyoloji	 Mezunları	 Derneği	 (SOMDER),	
“KÜRESEL	 KAPİTALİZM	 KARŞISINDA	 YEREL	
KÜLTÜR	 VE	 HALKLAR”	 başlıklı	 uluslararası	
bir sempozyumu Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesine (MSGSÜ) ait bir oditoryumda 
gerçekleştirecekti. Vahdet Gazetesi bu 
sempozyumla alakalı haddini aşan bir haber 
yayınlayarak aralarında emekli üyemiz ve 
akademik özgürlükler mücadelesinin simge 
isimlerinden	 Rıfat	 Okçabol	 hocamızın	 da	
bulunduğu kimi katılımcılara dönük hakaret 

MSGSÜ Rektörlüğünden Skandal Uygulama

ve karalamaları sayfalarına taşıdı. Bunun 
üzerine MSGSÜ rektörlüğünün sempozyum 
için yaptığı yer tahsisini iptal ederek bir 
skandala	 imza	attı.	 İstanbul	6	No’lu	Şubemiz	
üniversiteleri hükümetin kalemşörü olan 
gazetelerin yayınlarına göre idare eden 
rektörlerin varlığından duyduğu rahatsızlığı 
bir basın açıklaması yayınlayarak kamuoyuyla 
paylaştı. Açıklamada rektörlüğün hesap 
vermesi gerektiği vurgulandı.
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Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Genel	Kamu	Hukuku	Anabilim	Dalı	Öğre-
tim	Üyesi	Yrd.	Doç.	Dr.	Taylan	Koç	yaptığı	

derslerden dolayı fakültede dağıtılan imzasız 
bildirilerle,	 BİMER’e	 ve	 savcılığa	 şikâyetler-
le hedef gösterildi. 6 ay içerisinde 3 savcılık 
soruşturması, bir rektörlük incelemesi ve bir 
dekanlık soruşturması başlatıldı. Savcılık so-
ruşturmaları takipsizlikle sonuçlanırken bildi-
ri	 faillerinin	 BİMER’e	 yaptığı	 şikâyet	 dayanak	
gösterilerek açılan dekanlık soruşturması de-
vam	 ediyor.	 Dahası	 dekanlık	 da	 fiili	 bir	 ceza-
landırmaya başvuruyor,  sayın Koç’un yıllardır 
verdiği	4	dersten	2’si	Hukuk	Fakültesi	Dekanlı-
ğı tarafından elinden alınmış bulunuyor.

Öbür	 yandan	 BİMER’e	 yaptıkları	 şikayette	
kampüste sayın Koç’u hedef gösteren imzasız 

Ç.Ü. Hukuk Fakültesinde “Hukuksuz” İşlemler:
Yardımcı Doçent Taylan Koç’u Susturamayacaklar

bildiri dağıttıklarını itiraf etmelerine rağmen 
failler hakkında işlem yapılmamış bulunuyor.

Taylan Koç işini yaptığı, yapılması gerekeni 
yaptığı, işini ciddiye aldığı için cezalandırılmak 
isteniyor. Entelektüel dürüstlüğün ve bilim 
namusunun gereğini yaptığı için, eleştirel dü-
şünceyi önemsediği için hedef gösteriliyor, linç 
edilmek isteniyor. Akademi, AKP iktidarının 
yeni-Osmanlıcı hezeyanları doğrultusunda di-
zayn edilmek isteniyor. Bilimi üniversiteyi sa-
vunanlar da tasfiye edilmeye çalışılıyor. 

Eğitim Sen olarak hukuk fakültesinde hukuk-
suz işlemlere, üniversitede bilim dışı yaklaşım-
lara	müsaade	etmeyeceğiz.	Üyemiz	Yrd.	Doç.	
Dr.	Taylan	Koç’un	yanında	durduk	ve	durmaya	
devam edeceğiz. 
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Sendikamızın	katkılarıyla	çekilen	ve	üyemiz	Doç.	Dr.	Ahsen	Deniz	Morva	
Kablamacı’nın	yazıp	yönettiği,	50/D	asistan	mücadelesini	anlatan	belgesel	film	
“50/D’Yİ	BAL	EYLEDİK”,	16	Kasım	2015	Pazartesi	günü	saat	19.00’da	İstanbul	
Şişli Kent Kültür Merkezinde gösterildi.

2008 yılından beri Amasya Üniversitesi’nde 
çalışan üyemiz, 2011 yılında üniversite 
yönetiminin kendisine yönelik başlattığı 
hukuksuz uygulamalara karşı sendikamızın  
Haziran 2014’te açtığı mobbing davasını 
kazandı. 

2010 yılının Ocak ayında Üniversitede Şube 
Müdürü olarak görevlendirilen üyemiz, 2011 
yılından itibaren sistematik olarak sürgün 
edildi. Görevlendirildiği birimlerde ise kendisine 
ne oda ne de iş verildi. Kadrosuna uygun 
fiziki şartların üniversite yönetimi tarafından 
kendisine sağlanmaması, iş verilmemesi, depo 
olarak kullanılan bir yerin oda olarak sunulması, 
azarlama ve uzak mesafedeki birimlere sürgün 
etme tehdidi gibi psikolojik baskılar sonrasında 
açtığımız mobbing davasını Mayıs 2015’te 
kazandık.

Uludağ	 Üniversitesi’nde	 mobbing,	 sürgün	 ve	
baskı politikalarına maruz kalan üyelerimizi yalnız 
bırakmadık. Genel Başkanımız Kamuran Karaca ve 
Genel Örgütlenme ve Yükseköğretim Sekreterimiz 
İsmail	Sağdıç’ın	da	katılımıyla	dört	üyemizin	sürgün	
edilmesini protesto ederek üyelerimiz üzerindeki 
baskının derhal sona erdirilmesini talep ettik.

“50/d’yi Bal Eyledik”Belgesel Film Gösterimi 

Amasya Üniversitesi Yönetimi Mobbing’den Mahkum Edildi

Uludağ Üniversitesi’ndeki 
Üyelerimiz Yanlız Değildir

Kazandığımız bu dava neticesinde üniversite yönetimi talep 
ettiğimiz 10 bin liralık tazminat tutarını yasal faiziyle ödemek 
zorunda kaldı.

Yaşananlar	 2547	 sayılı	 yasanın	 13	 b/4	 maddesinin	
kullanımının “yönerge” kapsamına alınması talebimizin 
önemini göstermiştir. Sürgün amacıyla kullanılan bu 
görevlendirmelerin önüne geçebilmek için ihtiyaç halinde 
ilgili personelin rızası kapsamında görevlendirme yapılması 
oldukça önemlidir.
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12-13 Ekim Grevimiz ve ÜNİVERSİTELER
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EMEĞİMİZİ
SAHİPLENMEK

İÇİN!

•	 Az	kişiyle	çok	iş	yaptırmak	isteyen,
•	 Bizleri	ücretli	köleler	haline	getirmeyi	hedefleyen,
•	 İşimizi	hakkını	vererek	yapmamızdan	rahatsız	olan,
•	 Bizleri	sefalet	zamlarına	mahkum	eden,
•	 Angarya	ve	performans	denetimine	bizleri	zorlayan,
•	 Aramıza	rekabet	tohumları	serperek	bizleri	birbirimize	düşürmek	

isteyenlere
İzin Vermeyelim!

NEDEN Mi?

HAKLARIMIZI
GELİŞTİRMEK 

İÇİN!

•	 Güvencesizleştirme	politikalarıyla	işten	atma	tehditleri	
savuran,

•	 Bizleri	“Hükümet	Memuru”	haline	getirmek	isteyen,
•	 Üniversitelerimizi,	okullarımızı,	işimizi	ve	mesleğimizi	

itibarsızlaştıran,
•	 Cinsiyet	ayrımcılığını	derinleştiren,
•	 Grev	ve	toplu	sözleşme	hakkımızı	engellemek	isteyenler	

karşısında,
Yeni Kazanımlar Elde Edelim!

GELECEĞİMİZİ 
DEĞİŞTİRMEK 

İÇİN!

•	 Eğitimin	her	kademesini	“alınır	satılır”	bir	hizmet	haline	
getiren, 

•	 Eğitimin	içeriğini	dinsel	dogmalarla	dolduran,
•	 Emekçilere,	işçilere	“kemer	sıkmayı”	reva	gören,
•	 Kendilerine	sarayları,	lüksü,	şatafatı	hak	gören,
•	 Her	türlü	ayrımcılığı	derinleştiren,
•	 Demokrasiyi	ve	evrensel	hukuku	ortadan	kaldıranlara	karşı

Mücadelemizi Büyütelim!

ŞİMDİ EĞİTİM SEN’Lİ OLMA ZAMANI!

EMEĞİMİZİN HAKKINI ALDIĞIMIZ

DAHA GÜZEL, EŞİT, ADİL, ÖZGÜR VE BARIŞ İÇİNDE BİR GELECEK İÇİN 

YAPILACAK ÇOK ŞEY VAR!

BUNU ANCAK BİRLİKTE BAŞARABİLİRİZ.


