
Demokratik Eğitim Kurultayı Kararları

Karar No : 1

«EK DERS ÜCRETLERİ» İLE İLGİLİ OLARAK 5.2.1978
GÜNÜ OYBİRLİĞİ İLE ALINAN KARAR

TBMM Bütçe-Plan Karma Komisyonu'nun 2.2.1978 tarihinde
bitirdiği çalışmalarından sonra basın ve TRT'den edinilen bilgilere
göre, orta ve yüksek dereceli okul eğitim emekçilerinin ek ders üc-
retleri yeniden düzenlenmiş, orta dereceli öğretim kurumlarında
anılan ücret saat başına 60.- TL'na yükseltilmiş bulunmaktadır.
Bu yaklaşımı kıvançla karşılıyoruz. Ancak, yurt düzeyinde çok da-
ha ağır koşullar altında çalışan 200 bine yakın ilkokul eğitim
emekçisi ve onların bakmakla yükümlü bulunduğu bir milyona ya-
kın kitle ek ders ücretlerinden yoksun bırakılmıştır. Böylelikle de,
anılan geniş kitle dar ekonomik koşullarıyla başbaşa bırakılarak,
Anayasa ve yasaların ücrette eşitlik ve sosyal adalet ilkelerine ay-
kırı bir durum yaratılmıştır.

Demokrat bir hükümetten, eşit işe eşit ücret ilkesine saygılı ol-
ması beklenirken, eğitim emekçileri arasında ücrette eşitsizliği art-
tırıcı bir yolun benimsenmiş olması, biz eğitim emekçilerinde de-
rin bir üzüntü yaratmıştır.

Örgüt bütünlüğümüzü de parçalayıcı bir tutum olarak yorum-
lanmaya elverişli olan bu uygulamanın en kısa zamanda değiştiril-
mesini; sorunun önerilerimiz doğrultusunda çözümlenmesini zo-
runlu görüyoruz.

SORUNUN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN ÖNERİLER :

1. 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 89. maddesine dayalı
olarak çıkarılmış bulunan 15.7.1974 gün ve 7/8649 sayılı «Ek Ders
Ücreti» Kararnamesinin, temel eğitim birinci kademe eğitim emek-
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çilerini de kapsayacak biçimde yeniden düzenlenmesi, sorunun yü-
rütme organı kademesinde, yasal düzeyde çözümüne olanak ver-
mektedir.

2. Ek Ders Ücreti ile ilgili kararnamenin .kapsamı genişletilerek
değiştirilmesine gidilirken, bir yandan da -Milli fcğitim Bakanlığı
değişikliğin gerektirdiği yapısal düzenlemeyi en kısa zamanda ger-,
çekleştirmelidir. 

3. Eğitimin her kademesinde çalışan eğitim emekçilerine maaş
karşılığı zorunlu ders saati 15 saat olarak saptanmalı; bunun üs-
tündeki saatler için ek ders ücreti ödenmelidir. Ek dersler için öde-
necek ücretler eşit olmalıdır.

4. Eğitim emekçilerinin;
a) Eğitsel çalışmalarına,
b) Ders hazırlıklarına,
c) Plan çalışmalarına,
d) Yazılı ve ödevleri okumalarına,
e) Öğretmenler Kurulu, zümre toplantılarına, okul-aile birli-

ği, disiplin kurulu ve benzeri toplantılarına,
f) Bilinç düzeylerinin yükseltilmesi çalışmalarına karşılık ol-

mak üzere, haftada 8 saat zorunlu ek ders ücreti ödenme-
lidir. 

5. 1978 Açıkçalı yılı bütçesinin görüşülmesi sırasında, anılan karar-
namenin genişletilmesi öngörülen yeni kapsamına uygun olarak,
ilgili madde ve fasıllara ödenek konulmalıdır.

EK DERS ÜCRETLERİNİN EĞİTİMİN HER KADEMESİNDE
UYGULANMASININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA

BAŞVURULABİLECEK GİRİŞİMLER OLARAK :

1 — Basın toplantılarıyla konunun: kamuoyu ve ilgilere tüm
yanlarıyla duyurulması,

2 — Kurultay'ı temsilen, TÖB-DER Genel Başkanı'nm Baş-
kanlığında, Kurultayca seçilecek üyelerden oluşan bir komitenin,
sorunu Milli Eğitim, Maliye Bakanları ile Başbakan ve Bütçe-Plan
Karma Komisyonu ile Millet Meclisi Başkanları Je görüşerek, çö-
züm aranmasına ivedilikle başlanması,

3 — DEK'in kapanmış bildirisinde, konuya, tüm eğitim emek-
çilerine ve kamuoyuna maledilebilecek biçimde ve sağırlıkta yer
verilmesi,
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4 — Tüm TÖB-DER üye ve şubelerinin sorunun çözümü için
önerilerimi^ doğrultusunda Parlementerlerin dikkatlerini konuya
çekecek biçimde gerekli girişimlerde bulunmaları,

5 — Ek ders ücretine ilişkin Kararname'de ve 1978 Yılı but-
Çe yasa tasarısında haklı istemlerimiz doğrultusunda değişiklik
sağlanmaması durumunda, tabanın da görüşleri değerlendirilerek,
örgütümüzün yetkili organlarının konuya ilişkin tavır ve kararını
belirlemesini Kurultayımız karar altına alır.

Karar No : 2

EĞİTİM ENSTİTÜLERİYLE İLGİLİ 5.2.1978 GÜNÜ
OYBİRLİĞİYLE ALINAN KARAR

M.E.B., l .ve 2. MC iktidarları döneminde, yasalara ve Danış-
tay kararlarına rağmen, özel sınavlarla eğitim enstitülerine yer-
leştirilen onbinlerce faşist militanın öğrenimlerine devam etmele-
rine «insancıl» açıdan bakılarak izin verileceğini açıklamıştır.

; Bu açıklama, Danıştay kararlarını tanımama, hukukun üs-
tünlüğü ilkesini hiçe sayma demektir.

Faşist güçler öğretmen yetiştiren kurumlar aracılığıyla genç-
lerimizi faşistleştinmek, demokratik öğretmen hareketini kaynağın-
dan kurutmak, faşizmi kurumlaştırmak, buraları faşist terörün
üssü olarak kullanmak suretiyle toplumda yılgınlık yaratmak
amacmdadıriar. Bu amaçlarını gizlemek ihtiyacını bile duymayan
faşist partinin sözcüleri, iktidar olmanın yolunun devlet kurumla-
rını ve okulları faşistleştirmekten geçtiğini açıklamışlardır. , .

Bu kurumlarda faşist olmayan ilerici, devrimci, de^nokrat öğ-
retmen ve öğrencilere, bırakınız öğrenim hakkının, yaşama hakkı-
nın bile tanınmaması, buraların faşist eğitim Karargahı, işkence
yuvası, saldırı ve cinayet üssü olarak kullanılması bunun açık de-
lilidir.

Yeni hükümet temsilcilerinin Danıştay kararlarını uygulaya-
caklarını söylemeleri üzerine, yuvalandıkları yerlerin ellerinden
çıkacağı kuşkusuna kapılan faşist yönetici, öğretmen ve öğrenciler
bombalı, silahlı, terörlerini artırmışlar, yurdun her yerinde izinsiz
yürüyüşler yapıp, eğitim enstitülerini işgal etmişler, erken sömestri
kararını tanımayarak M.E.B.'nı işgale kalkışmışlardır. MC liderleri
de faşistlerin bu gözdağına arka çıkmışlardır.

Bakanın eğitim enstitüleri ile ilgili açıklamasının faşistlerin
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tepkisi karşısında geri adım atma, faşistlere taviz vermekten başka
anlamı yoktur. Bu taviz faşist güçleri daha da yüreklendirecektir.

Tüm Milli Eğitim Kurumlarında ve özellikle öğretmen yetişti-
ren kurumlardaki faşist yuvaların üstüne kararlı bir biçimde gidil-
medikçe, bu yuvalar dağıtılmadıkça, can güvenliğini ve öğrenim
özgürlüğünü sağlamak mümkün olmayacaktır. Faşist cinayetlerin
önü alınmayacaktır. Çünkü yurt çapında işlenen cinayetlerde fa-
şist militanların eğitim enstitülerinde yuvalandıkları bilinmekte-
dir.

DEK olarak, Milli Eğitim Bakanlığının Kurultay çalışmaları-
mızın sürdüğü bir sırada aldığı bu karar, Kurultayımızın temsü
ettiği geniş kitlenin mücadelesini en hafif, deyimi ile görmezlikten
gelmek ve karşıya almak demektir.

150 bin üyesi, 650 şubesi ile TÖB-DER'le birlikte ülkemizdeki
işçi sendikaları, meslek örgütleri, köy kooperatifleri, gençlik ve ka-
dın örgütleri ile 40 demokratik örgütün temsil edildiği DEK ola-
rak, eğitimdeki faşist yuvaların dağıtılması, can güvenliği ve öğ-
renim özgürlüğünün sağlanması, eğitimin ve toplumun demokra-
tikleştirilmesi mücadelemizin kararlılıkla sürdürüleceğini, emekçi
halkımıza bir kere daha duyuruyoruz.

DEK olarak, Milli Eğitim Bakanlığının faşist güçlere karşı her
ileri adımını destekleyeceğimizi, taviz veren her adımın karşısında
olacağımızı duyururuz.

DEK;

1. Eğitim enstitüleriyle ilgili Danıştay kararlarının gecikti-
rilmeden uygulanmasını,

2. ÜSSYM'in puan sıralamasına göre eğitim enstitülerine yeni
öğrencilerin alınarak yasa hükümlerine uyulmasını,

3. Eğitim enstitüleri ve öğretmen liselerinde örgütlendirilerek
yerleştirilen her düzeydeki yönetici, öğretmen, memur ve diğer
görevli faşist militanların zaman geçirilmeksizin bu görevlerinden
alınmasını,

4. Danıştay kararlarına rağmen yıllardan beri görevlerine
döndürülmeyen eğitim enstitüsü ve öğretmen lisesi öğretmen ve
yöneticilerinin derhal eski görevlerine döndürülmesini,

5. Eğitim enstitüsü ve öğretmen liselerinde bu tahribatları
yapan ve yaptıranlar "hakkında adli ve idari soruşturmaların der-
hal başlatılmasını talep eder.
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Karar No : 3

İŞÇİ ALİ ŞAHİNİN ÖLDÜRÜLMESİ OLAYINI
OYBİRLİĞİYLE KINAYAN 6 2.1978 GÜNLÜ KARAR

Faşist güçlerin ilerici, yurtsever, devrimci güçlere yönelik,
amaçlı ve sistemli saldırıları devam etmektedir.

Dün de, daha önce faşist Rektör Hasan Tan'm gazabına uğ-
rayarak çalıştığı ODTÜ'den atılan Genel -İş üyesi Belediye temiz-
lik İşçisi Ali Şahin, oturduğu Seyranbağlan semtinde boğazlan-
mış olarak bulundu.

Faşist katliam; nefretle kınıyoruz. Hükümeti, öğrenim özgür-
lüğü, can güvenliğini en kısa sürede sağlamaya çağırıyoruz.

Karar No : 4

DİSK MADENİSİN KUTLANMASINA İLİŞKİN
OYBİRLİĞİ İLE ALINAN 6.2.1978 GÜNLÜ KARAR

MESS'e karşı yiğitçe mücadele eden DİSK MADEN-İŞ üyesi
kardeşlerimizin kutlanmasını DEMOKRATİK EĞİTİM KURUL-
TAYI karar altına alır.

Kemal Türkler
MADEN-İŞ Sendikası
Genel Başkanı

Türkiye İşçi Sınıfının en yiğit örgütü Sendikanızın MESS'e
karşı sürdürdüğü yiğit direnişinin başarı ile sonuçlanmasından
dolayı sizleri ve yiğit MADEN-İŞ üyesi kardeşimizi kutlarız.

DEMOKRATİK EĞİTİM
KURULTAYI

Karar No : 5

OKUL KİTAPLIKLARIYLA İLGİLİ 8.2.1978
GÜNLÜ OYBİRLİĞİYLE ALINAN KARAR

. I. ve II. MC iktidarları, okul kitaplıklarını okul kütüphane-
leri yönetmeliğinden de yararlanarak, şartlanmış beyinler yetiş-
tirme amacına uygun kendi eğitim politikalarına yönelik kitaplarla
doldurmuştur.

Okul kitaplıkları faşist görüşleri egemen kılmak isteyen öğ-
retmenlere kitap salık verme açısından yasal bir kılıf olmaktadır.

Bu kitaplar, «eser inceleme» adı altında çocuklara zorla oku-
tulmaktadır.
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Bu durumun ortadan kaldırılması çocukların sağlıklı kişilik
geliştirmesine engel olan bu kitapların ayıklanması, okul kütüp-
haneleri yönetmeliğinin değiştirilmesi, eğitimin demokratikleştiril-
mesi açısından çok yararlı olacaktır. ,-

Ayıklanacak eserlerin saptanması, ve taslak okul kütüphane-
leri yönetmeliği hazırlanması için bir komisyon. kurulması karar
altına alındı.

Karar No : 6

TET'NİN DEK ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ TUTUMUNU
KINAYAN 8.2.1978 GÜNLÜ KARAR

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 5 gündür çalışmalarını
sürdürmekte olan Türkiye eğitim emekçilerinin özlük, meslek so-
runlarının ve daha pek çok bilimsel konuların tartışıldığı DEMOK-
RATİK EĞİTİM KURULTAYI'na gereken ilgiyi göstermemekte,
Türkiye eğitim emekçilerinin örgütü TÖB-DER'in düzenlediği,
başta DİSK olmak üzere tüm demokratik kuruluşların fiilen katıl-
dıkları Kurultayımızı herhangi bir çalışma gibi göstermektedir.
TRT'nin bu tavrını kınar, bundan böyle gereken ilginin gösteril-
mesini dileriz.

Karar No : 1-

ROJA WELAT GAZETESİ ÜZERİNDEKİ BASKILARI
OYBİRLİĞİYLE KINAYAN 8 2.1978 GÜNLÜ KARAR

Yıllar boyu ilerici, demokrat, devrimci basın ve kültür üzerin-
de uygulanan ve düşünce özgürlüğünün kültür ve sanat alanında-
ki özgür gelişmeyi hiçe indiren ağır baskılar günümüzde de de-
vam etmektedir. Son yıllarda bu baskıların daha da şiddetlendiği
görüldü. Birçok yazar, yayıncı, gazete ye dergi sorumlusu, hatta
bunların sahipleri, dağıtıcıları, okurları, baskı ve kovuşturmalara
saldırı ve işkencelere uğradılar. Faşist saldırganlık; sonucu ha-
yatlarını yitirenler oldu. İktidar son aylarda Türkçe-Kürtce dille-
rinde yayın hayatına atılan Roja Welat gazetesini yayından alı-
koymak için Anayasayı da açık biçimde çiğnedi. Bunu başarama-
yınca, gazetenin fiilen basımını, dağıtımını ve okunmasını engel-
lemek için ağır polisiye tedbirlere başvurdu. Bu gazeteyi dağıtan
ve okuyan birçok kişi. halen çeşitli illerde tutuklu bulunmaktadır.

KURULTAY'ımız, basın ve kültür üzerinde süregelen ağıt
baskıların düşünce özgürlüğü ile bağdaşmadığını, bu uygulama-
ların gerek 1961 Anayasasına, gerek Birleşmiş Milletler İnsan Hak-
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lan Evrensel Bildirisine ve Helsenki Konferansı İlkeleri başta ol-
mak üzere diğer uluslararası sözleşmelere aykırı düştüğünü anti-
demokratik, ırkçı ve şoven bir karakter taşıdığını belirtir. Kurul-
tayımız, tüm ilerici, demokratik basın ve bü arada Roja Welat
gazetesi üzerindeki ağır baskıları protesto eder, bu duruma bir
an önce son yerilmesini ister.

KURULTAY'ımız, ülkemizde düşünce özgürlüğünün tam an-
lamıyla gerçekleşmesinin gereği ve bir parçası olarak basın ve
kültür üzerindeki her türlü engellemenin kaldırılmasını ve her
türlü ırkçı-şoven uygulamaya son verilmesini ister ve bu uğurda
mücadele eder.

Karar No : 8

KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI'NIN
KUTLANMASI İÇİN 9.2.1978 GÜNÜ OYBİRLİĞİYLE

ALINAN KARAR

Örgütümüz TÖB-DER'in yakından izlediği dayanışma içine
girdiği Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikasının ve dişer kamu per-
sonelinin yürüttükleri grevin başarıyla sonuçlandığını öğrenmiş
bulunuyoruz,

KURULTAY'ımız, Kıbrıs Öğretmenler Sendikasına başarıla-
rından ötürü aşağıdaki kutlama mesajını göndermeyi oybirliğiyle

; karar altına alır.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Başkanlığına

KIBRIS

Hükümetin sendika ve grev hakkınıza yönelttiği saldırı üze-
rine başlattığınız genel grevin, başarıyla sonuçlandığını öğrenmiş
bulunuyoruz.

Bu onurlu mücadele, Kıbrıs halklarının sürdürmekte olduğu
bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinin bir parçasıdır.

Bu direnişle, ırkçı, kukla yöneticilere* bu haklarınızın bir da-
ha gaspedilmeyeceğini öğretiyorsunuz.

DEMOKRATİK EĞİTİM KURULTAYI üyeleri olarak, başarı-
larınızı kutlar, dostça selâmlarımızı iletiriz.

DEMOKRATİK EĞİTİM
KURULTAYI
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Karar No : 9
DEK'in FİLİSTİN VE ULUSAL KURTULUŞ MÜCADELESİ

VEREN DİĞER HAIKLARIN YANINDA OLDUĞUNU
BİLDİREN, 9.2.1978 GÜNÜ OYBİRLİĞİYLE ALDIĞI KARAR

Ulusal kurtuluş mücadelesi veren halkların kurtuluş savaşla-
rının emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı zafer kazanacağına olan
sarsılmaz inancımızla Filistin halkının ve öğretmenlerinin, emper-
yalizme ve siyonizme karşı verdiği haklı mücadelelerini TÖB-DER'-
in düzenlediği DEMOKRATİK EĞİTİM KURULTAYI olarak des-
tekleriz.

Karar No : 10

MC'NİN DERS KİTAPLARI İLE İLGİLİ 10 2.1978 GÜNLÜ
OYBİRLİĞİYLE ALINAN KARAR

MC döneminde hazırlanan ve halen okutulmakta olan; gerici,
ırkçı, şoven ders kitaplarının toplatılarak okutulmasının yasak-
lanmasını,

Eğitimimizdeki emperyalist, militarist ve gerici etkilerin kırıl-
ması, genç nesillerin, dünya barışı, uluslararası işbirliği, halklar-
arasv dostluk, temel hak ve özgürlüklere saygılı, hoşgörülü biçim-
de yetiştirilmesi amacına yönelik ders kitaplarının hazırlanmasını,

Başta Nazım Hikmet, Sabahattin Ali olmak üzere ilerici, de-
mokrat, devrimci yazar ve düşünürlerin, makale, öykü ve şiirleri-
nin ders kitaplarına alınarak okutulmasını,

Ders kitaplarının idealist dünya görüşünden arındırılarak,
bilimsel ve öze kavuşturulmasını KURULTAY'ımız kara*1 altına
alır.

Karar No : 11

TÖB-DER'İN ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR DÜZENLEMESİ
KONUSUNDA 10.2.1978 GÜNÜ OYBİRLİĞİYLE ALINAN

KARAR

İlerici, devrimci sanat eserlerinin geniş halk yığınlarına ulaş-
tırılabilmesi için TÖB-DER'in her yıl Roman, Öykü, Çocuk Edebi-
yatı vb. dallarda ödüllü yarışmalar düzenlemesi gerektiğini karar
altına alır.
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